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 « ناويملا 0 نمل 1 ءزجلا 9

 ظحاملا تافلؤم ءامسأ رثك أ اهفو باتكلا ةبطخ 0٠

 ,بنذللا باذن ءىربلا ذخأ ىف بلطم و

 ناويملا م اننا ركذو ماسنقأ ةنالل ىلا ملا ىلا ميسقت نم

 نايبلا ماسقأ يف 5 ؛ واب

 تكلا حدم يف ناسح تارقف 5

 راعشالا نم كلذ ف ليفامو راكفتلا دنع ض رالا ىف طملا ف بناطم -

 هيلا ةجاحلا رادقمو طخلا ١ » »سف

 برملاىلعةروصقتم هتليضف نا نأسو مالسالا لبق رعشلا خيران م اراب

 بتنكلا عانطصا يف بيغرتلا ىلإ لوقلا عجر 45
 ءاصطلا لبق ناك فيكو ءاصقلا دعب ناسنالا ىرتمي ام رك ذ باب

 هنايفيك هرسو مئاهلا ءاصخ ىف مالك ه4

 نغاتلا ند ومع لوألا يملا نأ ىف باطم 3
 ةيعرشلا ةبجولا نم ءاصخلا ىلع مالكلا » د د“

 هيواسمو ىضحلا 9 رك ذ ىلا لوقلا |مجر

 داسفلا ىلا وعدب امنو رخأ باب 8

 تاوذلا ءانخا ف اج ع ركذ َد

 ايئامس فانبمأ ذادمتو ِتالكلا م نم كيدلا بحاض رك ذاف باب ١

 بالا مذ ىف راشألا نم درواف رثذ

 ييانلا مومو بالكسلا مومل لك أب يجه نم ر 55 تاب ١ ١



 5 ل مذ ىف ةلج سو

 0” * بالكلا لق يفر ل نم دروام 5
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 رح ن ا نا ىبأل ناو ا كك
 م60 1

 .ىةلم 1/22, فمتس قولا ىرشلا ظحاللا 2

 م لتعلن لاحد 0
 ١ تع 1
 0 ىلاءتهللا هجر 1 :

 0 نيا

 هك ع ا هيام حا ياا

 2211-20-0 ااا1ر1رللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل ا تتصل 5 29 نسم م9 وس م لج وسام قو وعام مو وسم يو وس م و وسام 9 وشم و وسام نو وسم يو هس م و وسم لو وس منو هس م ينو سم يو وسم نو وس مو وس: يو تس عز هس

 د يم ا

 راو :ىجولحلا عراشب هاك 1 ةيرمصملاة يدي يا عطل

 »ع هب رت ب 3 0 ضايررلا ٠

 بم ني وس دم 2 وس م و نس دم يو وس م نو وسم يو وس دم يو وس دم يؤ هس
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 ققث بو مجرلا نقرا تلا حب

 1 ةلرلا 00و كذب لمحو 'ةريخلا نم كوضعو ةبيدشلا هللا كنج

 ا ام| كقاذأو كفاصتاآلا كنيع ىف نزو تبثتلا كيلا بب>و اببس قدصلا نيبو ابسن

 1 الك كا 017 نب ةلاوربلا كردص عدوأو قللا زخ كبلق ردشأو قونتلا ةوالح

 "| ريغ زاك دقل يرمعلو ةلقلا نم لهما ىفامو  ةلذلا نم لطابلا فام كفرعو سأيلا

 | 0000 كا راو اتح كترهل اهتيضرو ام كضرع تمسوو اهبف كسفن
 ١ ادومت ادبا قدصلا لعج ملو لج الا ىفاعفان ناكاذا بذكلاو لجاعلا ىف اراض ناكاذا

 | ةيا ىف طارفالا نيبو ةمرملا ةعاضاو ةريغلا نيبقرفلاو امومذم ادبأ بذكلاو

 800 000 0|, تارتك الا ةلقو ةمزلا قا ظنح ىف ريمتتلا نيو ةقنالاو

 700000000001 سيو ةنايذلا ةبجب قم شرعت اهي ضمن مأ ةداعو باستكأ
 | ةفينم تاف الاوة.يلس لوّملا تناكأم ةنرهوملا ميدو ةيرملا عابط ىف كلذ نوكي وأ

 ناراو نادوينلا ةرخاذمو ءانبحلا و ءاحرصلا باتكب ىتتبعو ةلدتعم طالخالاو

 يا عبرا باتكي قتيعو ةموعسملاو لالا قح. نيبام ةنزاومو
 ' لاجرلانيبام لفل ساتكيو تاراجتلا ىتارصو تاعانصلا لوضف ماسقأ أو بانعالاو

 ا عضوم يأ ىو ناضشو نياغل ع ىأ ىفو ثانالاو روكذلا نا قرفو ءاسنلاو

 ١ نهتح نوكك عضوم يأ يفو رفوأ دلولا ىف امهنأ بوصأو ن تالوضفملاو تادولغملا نكي

 0 ةيناطحتلا باتكب ىتتبعو غلب اهق نه ةعاتبم ىأو قبل نمو لقفأو كحوأ

 ٠ ةيصما دح 3 ةيجلا دخ هبف تزواك ىنأ ت تعزو هنأ اطحملا لع درا ىف ةينايدعلاو
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 لاوماوٌبرعلا تاتك ىتعو ةيناطحتلا مس الا ياسا 1 ل ,

 ناتكب ىتبع و محل سيلام برعلا تيطعأ ىنا كمهقوّمح ىلاوملا تسسخ ىنا تورو ْ

 قرف ىف لوقلا د كرعلا نيام قرق قف لوقلا نا ت تمختزو مجعلاو برعلا

 داعملا ىف ا لسهجلاو ريثكشلا ىلإ و داد زنأاو راركتلا ىلا يتبسذو برعلاو ىلاوملا نيبام |

 انف دنملا تالالتعا 1 مانصالا باتكب ىتبعو نؤملاسازلا لمحو لطملا 0 ظ

 ةنايدلا ةلجج ىلع امهقافتا عم ةسلعلا ةهج ىف افلتخا فيكو اهنا ترهل ةدابغ بيلا

 لمان مانصالاو ةيوحنملا ناتوالا ةدايعل نوح دكار ةردبلا ةداع وا ل

 مهفلاخ نم ىلع مهدشأو ادج مهرهظأو هل اودبعت ال امغشو هب اوناد امل افلا نينادلا

 .امو مصلاو نئولا نيب قرفلا امو نأولاو دبلا نيب قرفلا امو انض اوناد اميو ائْغْص

 مهتامظع روص مهتادابع تويبو مهيراحم ىف اوروص ملو ةئملاو ةيمدلا نيب قرقلا
 نيسحتلا ىف اوغلابو سيك ر ثلا ةماقا ىفاو درو ريوصتاا ىف اوت لو م6وعد لاجرو

 17 ىأنمو لكلا كا تف رف تثيكو تافاسسلا كلت ةلواتإ و مخفتلاو :

 كلذ ليش تقر ادع فاس الا رق زر فيكو ةيدسلا كلت عدخ تناك

 ىفو ضرالا رهاوج ىف لوقلاو نداعملا باتكب ىتبعو ةفاتلا سانجالا بهذملا

 عزتجتل راد وتسصمو ارتولزعو امد و 9 رابخالاو زانلا سانجأ أ فالتخا
 غصن الو غبصي ناولالا ض.ا اص اهضعل ن ىطبيو اهضعل ىلا بالشالا ظ

 ةفيطاتلاو »1101 قف لوتلا اهو غيصنيو غبصي اهضعلو ها : غيصتيارضعلو :

 قرفو سن الاو نألا نيبام قرف تانك و سمش دبعو مث اه نيبام نساك ىتفدا

 قودهدملا يفوناماس ىلع تبرفعلا ءاليتسا ىف لولا فيكو نلساو ةكتالملا

 ١ ينعو ناك مطوت ل وأ امو معلا كلذوه يدلل ل نم ملع هدنع ناك ىذا آ

 رايدا ا تاقافنالا و قازرالا ىف لولاامو تاضامرلاو قانو)

 حم نم ىناطلخو ىناوخا ىلا تبتكام لكبو مئادولل لايحالا سد رلا

 ايفان ةوسمم لازيإال ءاحه نمو فيقونو لفاغت نمو ضلرعلو حاصفا نمو دجو

2019 

 تدي تح 1157ج



 ١ 42 ظ
 0 تايمش ثاحلا ا طظعاومو كحضت حام نمو اي اها ها لانو

 ىلا يراهظاو ة ةروص ا ىناحل ىربيوصلو اهنا هم ىل ءاصهتساو أوف ىجاجتحاو

 ا5د- نمو ةيديزلا دح ىلا ةلزنعلا دخ .نم كلذب تجرخ دق ىلا ث#زو ةياح 5

 ةلا_ّةم نا تحيزو هيف طارفالاو فرسلا د> يللا هيف داصتقالاو عيشنلا ق.لاءتعالا

 قا تعزو ةنلا |غاا ةلاتم ةئيطخ ةضفارلا ةلاقم ناو ةيضفارلا ةلامم ةئيطخ ةددز ناا

 3 2 انف رك لك ناو 1 هلو 11 لك لل هدا 1 هيلع ترحب ىاللاو ةيضقلا لصأ

 ] دل لوف دعو لال ا

 لقا نس لحنا قحسو * ليفالا نم مرّملااعاو * ليللاب ريغصلا 0 رق

 رعاشلا لوقتدشنأو

 .روحبلا قرتلر وا ىفو * ريغص هجاه ربك ب 1

 : مكملا ن ., ديزي لاقو تاقو

 7 ميظعلا ةجيبام . + امقد روعالا نا ميلعلا عفت , معلب هناف ىن ! ملعاف

 ْ رخآلا راو

 بعللا هقأس دحابر * هن تح صام ادج راص

 : )0 ) ةرتئع لوق وهو رخ الا لو تع 1

 بيغ ةذرو طهرورومالا(؟)ىغت* مكيف ةدرو قح نورطنتام
 ”عا ءاررلا هل اظن يح + هريعم ريكا ضالا ثنيبدق

 2 ارأ قدنم تنب ةشبك تلاقو

 مز يعار ٠ تس نا نزام' ىف * هموق قانا هنا كيعل مع دح

 1 ْ حزاملا غلب -- ىأآو # حداقلا ح دق ران ةنأ ظ ل لاقو

 0 رقلا قلخ ىف ىناتك تبعو ةدحالا ةيلطلا دلتالو يمت ن ىصعلا لومتو

 0 تبعا ماكحالأو ا تقلا لوصأ ىف لوقلا ف ثدتعو ةهشلا 0 درلا ىف ىباتك تبعا

 7 2ك 200 يرءةشلاةياورؤ(5) هتاويدف تام «. 112 نمامهو هف رطل نيت دمأا نأ ب باوصلاو 2220



 ري“ 0
: : . 

 قص راعم تث.عو 0 6 و هقيل "تو 9ع نإ دل مظنا جاجت>الا ىف ىباتت 1

 ىلع ىباتكو ديعولاو دعولا ىف ىباتك تبع ام ةل< لك ىلع لازتعالا ليسو زا ١ ٠
 ةلح لكب أسيحم 0 او ةفرعملا ف ع تع مى ىذوبلاو. ىف أر 3

 تيدك م نيعمتل كلو اهيخسات ل ترض رتعا وأ مهردق نم تاطط>و اهاقو 0 تر ع :

 تبثت ىف ةجحلا باتكو ماهلالا باحصأ باتكو لئاسسلا فاق تاناو 0 32 5

 دحامو د>اج 0 ديرأا مانغ ةريصلا ىراكنا تبع 5 رأب ايخالا ب باتكو و و هولا 57

 ىف ةيمدهلا ىلع دهراةضاتك سو ىلا راسا سا قرف
 ليما نيبام قولاوت نياتلاو ىلا نيام قرت باتكو تاتا ف د ردإلا

 ريغضتل اباذه 2 امك كل تدق 6 ةرصارلا مالعالاو ةرهاطظلا قئاقحلا ىو قر اخلاو ّ 5 ْ

 هكيسو هتحن لع تير زف هيناعلويتدلاو ةلظفل لع ضايغالاو هءدتل نيمار ردقلا 1

 اندصق اَهيلا ىتاا ةباغلاو انعزنهيلا ىذلا ضرغلا ىف تنعط 00 ” هاظفل 0 هانعم ىلع تير رز

 هيلا جاتحي باتك وهو هظنل نم 5 '| هتقيتحو هما نم هبنأ هانعم هانعم باتك هنا ىلع 0 :

 امأ قذاملا هيلا جاتحم اك ضإرلا هي ا اتمع م يماعلا طسوتلا 1

 هليا> ناكذا ةداعلا نكعو نرهتالو ةضايرأاو بي#رللو ةيردلاو معلا ضررا

0 

 00 3 كر 1 4م 7 م رطو 1 هاضفن تناك داو تحل .

 00 ةدنأ 15 0 ءمؤ ةغراف نا 00 | هلع كا نيا

 عداووهو همق فكاط هم اع مجه 1 مع ب تحاط 1 رفظ ىتمو 5ك دلو نيلوأتل | هيفا 3

 هعبتشتو 4 ءلطو 0 نحو هةعج ا 5 0 تعمم 0 وعدو 1 طب ا 0

 1 5 00 قيفوتلا ؟ ن 0 هياع هموحه لعب نا كلذ 5 نا لع فى 01 مو ةوقلأ عمت ْ 7

 مجعلاو 0 هيف هباشننو مالا ر هيف يوتاسن 6 ب اتكاذهو 2 3 ؛دستلا نم

0 



< 25 
 ةفرعمعبجو ةمسلفلا فرط نه "تا دلال ها انام ان ع ناك ناو. هنال

 : شانمحاو هناا نادحو ناو ةئكملاو باتكلا مع نإ كرب ةنرحتلا معو عا ىلا

 همهتشلا كش انلأ هم م دسم ١+ [ه كنافلا 4 مشل و 0 ا 4 دشن اعنا هتفلا هءهدش)و 8 رغلا

 0-3 رالا ا اكل هل هممت هدسل و مزحلا وذ كلك 0 ه4.همكثل كلام ملل وذ بععاللا

 كا ةيزارضلاو ةيئامءلا لوقرس ةناكح ينتبعو نطفلا هيبتشي امك يغلا هيهتشيو

 لل عا لا تلا لوقأ شبس امك هيرارعلا ةينانملا كلاقو ىناتك لوأ ىف لوقأ

 125 ااه و ىتباكطل عيسشنلاب ىلع 2ك الف يناكذ بصنااب لع تمكحف

 "دقو ةيصانلا لوق تاك ةبصانلا نم. كدنع تنك ةيلاغلا ججح ىتياكل ةيلاغلا نم

 0 هم ءو ةيردبإ زلاو ةقرازالا لونا 5 د رفصلاو ةيضابالا لوق ان انك يف انكح

 ف قات او ة ةجيتنو ع رف وهأ اء هاوس مث ل لكو ة ةحرأ ل ثلا ةعبرالا ناكرالا

 8 ةنيفانلاو در ند كاالذع ا أث رص امك ةيجراملا ند كتددعا| انكلاو | اهيلع لو#و

 آ 020001 ند ىاللا ضارعا ىلإ عرشأ ةميشلا نم عرسأ نوكت ناب تيضر فيكف

 درو منأو عجأو عبشأةيرا غلاو ةينامث ل نع 0 ثتثدحو نوكك ناالا مهلا

 ورا نكدو ةمامالا تبوحو ىبأ ن- ةلاقم ب قع الليف ة.سايعلا : ناتكب ىتبعو

 المثو مهيلع 5 مث الب ىدس باتل كل نا اوبح نيذلا ةئالا ةءاط نم عانتمالا :

 ناو لح اللا ةمغو لجأع || ةمالثس نيب كلذ مهل م نا ردحاو مهل تا عاو الاب

 ْ 5 كلذ سيل لب دشا رأا لع مهل عم أو دساقملا نم دعبأ مبا ماظنال 0 مهكر

 3 ةححال ه>ت م 6 رع كلسأو تا و يذلا كرذص المو كي دام كرم هنكل 00

2 

 باب تاهجذا حرذملا ب باب فرعا و ةيداب ال ىهو لباقملا فرع ! لو ةضوعمال ىهو

 11 كقادل ىف ءايلو الا: يس نإ تف ! ةراوأا تلهح دارذادصملا فرعن لو لخدملا

 نمو بصنلا زي د نامل لاسرا نا تارد كنس ءافش يف غلبأو

 2 كرجل تنايق تنك واو عادلا هذه بابرأ ىلا فالستخإلا نمو ةركنلا ةللطا
 د و كلثم ذاك ل .ةرنرمو» نم تينكتساو كريغ ماب كصقن تلصو

 و

- 
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 اذا تنفر لج 5 ةيوثلاب َّقَح و لجاعلا ىف را كلذ ناك كها 7 2 7

 قفا وملاك نهلتتبا ام ردق فلا ا كيلع 1 دقو ةمالسلا تضخيم كاسم

 لهو كعوقتب لغاشتلاو كفيقثت ةلؤم نم هتملأ | مردش الا كنم لتس مهنا ىلعو ش : :

 سعاشلا لاقأ |اكككلا ربالكلاحبن باحسلا رضي لهو ل اكل كلذ ىتنك 3 :

 رجح مالغ هيف ىر نأ * رعت ىسمأ رسل لد نه ٌ

 سعاشلا لاق امكلالا كلذ ىفانلا لهو
 نارحبلا حطانت ثيح تلب مأ * اهتوجهأ لئاو بلغت رضام 0

 ] ا نب ناسح لت
 ميل بيغ روظب ىناط ما * سن نواب نا لابااف

 كن انماح كيجؤو) كل ةيطم كتع اضاع 0 0 دفنا كشاانر

 وفعلا لمجف' عذصلاب قدام ضعبل ثراخلا نإ رفز لاق قو كنم سر
 900 :حنم#«هشرع قوف يذلا هللاو تدع ناف لوةلاءوسيلااببس

 لوالا لاق اقر ىح نضر رملا ل1 فاوت للعلا برصلتول لم
 ' ادودحدوةلابو تيفش قع نئاغضناهترواد نئاتتضو“ ؛ :

 رخالا لاقو 0
 لاه الاوج ك كيقو لثمك موفئاخ تنأ أموت كنع ىئامو“> + 000

 لاقت ًالاقثم رشلا نزاوو #_ اوسدق اذا رداو اورحاذا وت

 يقلب ” سلا كلت ةط رات الو تراطل نب رز قاس نكي لتناول 3

 ىدوعسأا لاق ام يدنع نافذ دقحلاب دقللاو 3 لم

 رشملا ىلا ريصللاو داعملا هيفو * امةلخ هنم ضرالا بارتا 1

 هك وفالا(١)ى م 1 كاناعت داهحرت ولا ا 0
 (هرسلا ف ىديعلاتوأ ةينالع ع دحلاو راك ل

 رسسلا يف ىدنعلاقوأ هتيفلال * انعاطواودعىتاأناتئشولةىورو (؟7 (ىشحا) ٠



 ل 2(

 اىرشتسو مبا امك كمي د امكتع هنأ و ص ملانأ ناف.

 8_0 0 1 ْ باوت نب رمنلا لاقو

 7 بذاك ةنامالاب لقم ءازج را دما ىدح

 تفاوثلا ىفا وأ دقو لع * اوذكيلةاشولا ىن :ءتريخاع

 | كرا نأ تتمزاو اهدنع باءإ نا نحأ نم جرخف اهربخ كل
 سبلو ادهاش ل21 ةلف قدصأو امسو يتب أو ارثأ حبق وه امي لوقلا ىف كا:ضراعل

ْ ْ 

  رعاشلا لاق دقو رصتنا دف ضراع نم سيل هنا 6 مص دقن ةضراعملا كرت نم لك

 عب راعلا موزا كف" تينكو ةضراعملا ةنوؤم انتيفك دقف :هتءهف نا الوق

 2 لهاملا نع يحفص نم فعل 5 امل ىذ هراال ت 3

 ” راانلا اش عويس كليف * ”تستمانأذا وكس شخاذ
 لك الك لوكأألا ممطمو *« .هل كيش مذلا عماسلاف
 00 | ردحم نم عرسأ + ابلهأ ىلا ءوسلا ةلاقم

 ”لطانلابو. قطب .هومذ <: همذ ىلا  نياثلا

 لقاعلا ةبرجتلا أ برح *« ةبرا اذ تنك نا ج.هتالف

  لباخ لبخ اذ هه تحه *« هتجه اذا لّمعلااذ ناف

 ا سال ررغا دع كيلع « هاه اع ىف رصت

 ا 1 لاق دقو ميركلا ن م هحالصا ردش مثالا نم دسفب وفعلا نا لاشدقو

 : 1 ا ؛ رد موعلا هيفسل هضعلو 3 ةظءوم مولا بيل ل 0

 0 بدأبالوذارتلا مكح انيف د ْذْعَأ . م ىذلاف ثريقوتلاو عد ١رهتلا اذه نأ ا انك اناف

 ْ هيجوتأم ىلاو ةحيحصلا نطفلا قام ىلا ذل مالسلاو ةالصلا هيلع لوضرا 5

 ٠ ةماللاب نحأو؛ ةءاسالاب دوا راش الاوت ورضا لاثمالاو ةدرطملا سيباقملا

 ا ْ نجتال مالسلاوةالصلا هيلع ىدللا لاق دقوىرخ ارو ةرزاورزأ الو لجو زءهللا لاق

 1 . لدوباتكلا 9 لزنا يذلاو هل وسر باداو ىلاهت هللا مكحاذهو كلاهش لع كَ 2



1 20 

 نمل ءابطخلا مذو ءارعشلا لوقو بورضملا لثملا يف اولاقام امأف لوقملا ججح نم هيلع
 لوش ثيح ةنبانلا لوةك لاثمالا نم كلذ ىف اوهرضامو هريغ نب اناا ذخأ

 * رعش» م هرعش ىف

 عئاروهوهريغىوكي رعلايذك *« هتكرثو ئىرصا بنذىتفلكو

 حيحصلا اويفساف و م همق كم م م ءلا مهلبا باصأ اذا اوناكو“ 5

 لحفلا ضم مهدحأ لبا تربك اذا اوناك و ميةسلا اوربي نا ريغ نم

 نادلالا ىمعملاو اَفملا 7 رخال نيعلاا اوكتف فلذلا ىلع لبالا تداز ناف ٠
 *تاقفاخخاو ىتولا تددو ىبعملاو ًاةفملاب كتباغ# قدزرفلا لاق مهراعشا نفت

 اذكو اذك ىلبا تاب اذا لجرلا لوك ةينمالاو ةرافكلا عضوم ىف نولوَ اوناكو

 مهلا و ةيبجرلا كسن نمةريتعلاو ةريتع اذكو اذك نانوالا دنع تحنذ ىمنغ كلذكو

 ليوأتلا لمعت-ا هدعلا كلذ همنغوأ مهدحأ لبا تخلب اذاف ءابظلا نم رئاتءلاو رئاتع

 كلذ لمجيف ءاش مندل نا ام ءاش ءابظلاو ةاش اذكو اذك سب ذأ ىلا تاقاسغا لاقو
 ىركشبلا ةزلح نيثراخلا لو كل ذلفءابظلا نم يصب ام هتان 00

 لاعب رلاةرجح نع ةح# الظو الظاب 0 /5 تدا

 : لاق نادك

 ءازملا انمو مناف مشب نا ةدنك حانج | باع مأ

 روثلا اوررغ شطعلا ةل-ةوا أ ءالاردكل ! اما برشت ملف ربل اودروأ 3 اوئاكو 5

 لاعف راجلا ما نأ عيا كو لحفلا لوشلا عبتت ههعبت رعبلا نال ءاملا م تفي :

 عزجلا نإ ضو كلذ ىف

 يئالخاوباف مهيلاخ دقو د انبجو الهج ءىويط ع 3 1

 ءاماخإا رعملل روثلا ترتقك #2 يلب لاب توسع نرجف 0 1 1 :

 ةكلملاو كي ىف كردم نب نع كلذ ُْق 2

 ل ةامانمر 521 ل د هلدعأ 3 كما لتفو 4

 : ( نوح )



0) 
 ١" !ضاحو لعادتل ناو +" هتليلح قكنذا ءرلل تنقاا

 ىمقفلا ناتيهلا لاقو

 رئابءاملا تاع 1 هيباذ امو * رفاب فاعزابوسءيلاب رضاك

 مسأب هام بوسعبلا لحنلا ثانا ةعا طك هعيطت ىهو رثبلا ريمأ روثلا ناكالو

 0 كسمت ىتح ءاملا نع ناريثلا دصن ىتلا يه نللا نأ نومعزب اوناكو لا رس

 ىثعالا كلذ يف لاقوكالهم ىحبرشلا نع

 ابرحاو قعأ ىسمأ نم ملعال * ميرو ىنومتفلك امو اف
 ابرمثم ءاملا تفاع نا هيئذ امو * هرهظ برضي,ينجلاوروثل اكل

 انرضيا الا ءاملا فاعت نا امو * رقاب ءاملا تفاع نا هبنذامو

 ىلا كل ءاملا تقاعاما !ماكذ ءلملا تفاع ابنال ادءأب رغب ناك اذا لق هناك

 ظ ظ كلذ ىف لهذلا رودنم نب ىحن لاقو

 هللاظ نمل تنك ن هادامو * هيحو دي ىلا روثل اكل

 ّْ ير> نإ لشبم لاقو

 ءارب مهو مراد مرغتو * يدع ونبو ضراع كرتنأ

 ةربابللا رتل تفاعاما ذأ ع ىرارإلا ترضي روثلابادك

 مالو كك اركلا ب را اا هنا

 فرطملا تالي ب بوبأ نب مكسملا هذخأ نيح نيصملا نب ةريون وأ لاقو

 قاحلاب ىتيداهزذا ىحصنو * ينعاطملعتتنكو فسوبانأ ٠

 ق رخل يتاتيكألو 3 عمنا ريانا قاسالو

 براعم نبا بنذب ذخَأ نيح ريهز نب شارخ لاقو

 مر مهرستن الو يراد مهرادالو 4 ميم تسل. رشعم' لتق فلكل

 ' ىردق هل تاكل سعأ كلذو * داون لمع يملا لكدقالا
 ي رخ الا لاقو 9

 2 0 : 1 ظ 3



 333 سا للا
 لجغ ىنب بنذ تاللا ميت انكرع.:#: 2ىيط تنذلثإ لج تق رءاذا

 ضو نحو تايف ءاشذف' هلزم ىف ىلابضلا ضيئح 0 يدوبلا د>والو

 لمعلا انأمو انريسغ تاذب اند ذخأتأ ريهز نب سدق لاق ىدوولا هاج سدع ف : 3

 نسف لاَقق هويت دو حبلا فيه هتاتقول نا هللاو لاف ءامت لهأ نم يدوب لتاقلاو

 لوش ًاغنأ مش سماع ىنب ىف ةايحلا ن :رم ريخ ناي ها تول سبع ىبب :

 انطاش تنك ناو امولظطمتنكناو *« املاظناكنانييصطااة تاق ١

 انكك طلو ىلا مدعي لوداع *أط ءامت نا وما هاصخ

 انهار تنكناحبرلا فيه, تنهر * لباه كمأ نايبذ ينب الهف

 انطابتم هرش ىرخأب ىلاتأ ** ضينحرش نمتلفأدقتاقاذا .

 زا ركلا ةانكاا | قوس يوتجماك * م 0 انداكأ تاعج دّتف

 ةارعا ترشلا اهلق علا ماا رسل يهو هتنبا داع نب نامل قالو

 نم لزو نهارا لتف |مف نوعا َْق هند نهلك ءاسن ةدع 2 : ناك دق 3 كلذو 0

 ناكو ةأرسا اضيأتنأو لاقو اهلققف الغ نوف هتنبا رحص هاتلت نم لوأ نت 01

 هذه نامقل ءاسن ىدسحال كاف اهّجوز ناك كلذكو ةّممع تناك هتخأ نأب لبا دق

 عّمب نا ىف تي لجو نامقل نافذ كعخض٠ ىف مان ي ىنيعدف كتايل يهز يررل ا ظ

 ” نو نإ رمنلا لوقوهف م تل "ا باف يلع :

 'اناو هل تخأ نبا: ناكف هيا نم 'نامَقل نإ معقل

 انحرم هنرعف هيلع * تذض ءةساف قد ىلا

 اكع الجر + تأوف *« .(«)مكح لجر ابلبحأف
 ةءدفا نب فاقح- لاقق ارحصض هتبا نامتل لت لاثلا كلذ فرعا 0

 رحص ئذالا تينذأ امو « انانملا ىل باب شايعو 0 ٠

 ةنذأ نبا كلذ ىف لاقو

 هناتيورو 0



 ا 200
 رحصتملظام املظ اهنارجهو * تأت اذا لييب امام ممجمأ
 نادر كيلا

  لايح نع 00 ترد تحفل * ىىندم ةماعنلا طا ص أبرق

 لص ما اهرحم .ىلاو هللا لع اما ن د

 م نأ هنظأو دال لاقو

 فاذبإ و و مولم برف #2 ها ىف ءع ءرملا 0

0 0000 

 قاووألا العامل هتاف ىورلا را ع ها ىف برعلا ضعل لاقو

 "كيوم نا ءاتبتسا وه نا فاخو فرشتسلا كلذ ىف ىأرو هلثمرب لاناينب ىأرد

 كلذ 0 رسهقأ "قو# ن م 3 ردو املا نم را حرل ناينبلا كلذ لثم ىنديف ا

 ا كيو 4 دب 0 ىلكما

 بكسلاو ديمارتلاب هياع لعل * 2 هدر ىو
 بعبصلاخذابلا يذدوطلا لك ضاو* هقوحس مث ناينبلا ىأر املف

 بألا مظعأ ن :مهللا رممل كاذف * قهاشسأر نءحلءلا,اوفذقا لاف
 ىف اوفلتخمل مما لوا ندد تال نع عدو فاس : نع فلخ ىور,نوماسملاءاجو

 نعل .ىقاوفاتخم 7 راذلاب راخلاو يمسلاب ىعسلاو يلولاب راا لا دايز لوق تيع

 . وتب يه رعاش

 1 ميقسلا هرذاحام 0 7 بن ذريغل ءيرلا ذخأ اذا

 : ٍ 000 فاقع نري الحر مك انالإؤ نأ دينع نأ و رمعل لبقو لاق

 0 05 خلو رمت لاقف لاق هليبس تنال القاع دلي نونوملا نا الول لاقف نونجم

 م



 (1؟) 6
 كداهسلاطأو كامعأو كاف.نا ضفرتتلاةعقو ىففاحجلل ةيبلتتلا تلانالو ىلا ١

 الول هلو> نمل ل.ةف ىمد نهافاساو ىذا نولاعا ءاسذ الا تاتق ن هللاوف كداقر لقأو : : 7 _---.

 مج ران نم ةوذج فاحماامإ لاَمف نسا كلذ غاب اهليبس تيان اهب هله كانا

 1 بر لا كلذ ك..ع لاقف قمسأ ا 00 ا سف اق ع تسلا كلغ ليك ماو لاق 5 0

 نم لاذ درع 3 كيعس لاقام قاضيا أنيف ترس ةريسلا هدف هننذال مومذم 5

 ديحدل ىجايالا سانلا نم < الاس عاود

 2 ءعلاو لحنلا بابرأو ربعلاو ركس |باحصأو ر رتالو لالهألاب امو تاو

 ءاحاملاو ءافرظاا بيتك نورتكي ءاهلملا ناوءأو ءايبنالا ةئروو للملا جراخك 0 :
 تامومللا باحصأ ستكو تاعاكنلاو هال ل ستكو ءانلطاو غنا

 - نوبساحتال م_مال ةيلهاملا ةيخو ةيبدءلاباحصأ بتكو ءارااباحصأبتكو ٠

 فنشو ءابدالا ةمالو ءاملعلا حفصت نوفاذعالو مهو مهيلعام نيب نوثزاوبالو مهسفنأ
 ةروشلان "'رعو أماع نعطلاو أمي 6 نعهّلل كرمرب كازا ا ءأ املا ةأ : اقوا ءأ انك الا ٍْ : .

 ءافاك الا بنا صو ءاملعلا لاح غلب نأ ىلإ ةبقاملا ءوب اتوا نعو ةظعواا)

 كلذ دنع كيأر لملو 00 قا بهاذملا لج ركتيسف اذهان 0

 لوقأو بيض در ٠ نم تاددا دف نوكنوأ تيثتق لدبتي نا كلوقو لوح 0
 ةلدج ىف ايلكو دارطتمو فاتخمو قكتد هاا ةثالث لع ماسجالا نم هيفاملاعلا ن 0

 مان ريغو ما لاش نا ةمسفلادذه نم ماسجالا ىف لوقلا ةَقيّقح ناكو مان و داجج لوقلا 3 :

 مهر اتعر الا ١ ىانلل اوعضو 6 امنا ماني سلام لكل اوعدو ءامكسملا ناؤل 5

 تاو.مهلوق ةلالدك دامج محلوق ةلالدنوكساام رثك ًامواوهتا تح ىلاىهتتت اممناو ٠
 جوربلاو كالفالا ملاعلا نم تجرخاذاو تانالا شح عضا وم ىف نات 0

 دا اممم 0 لومس مهدجو ةمأن ريغ | يجو رهقأاو سدشلاو موجنلاو 2 ١

 ناويلا نه ءايحا امولعو ةردودس# رلددو ةرخسم أمولعجو ةريدم ريغس أنو ةردم 2



 )615 000 ١

 | اى ممالاو ىأر يم اذه امو ةريمتو ةيليتتاعو هل اهئايحاب 0 ناويألا ناكذا ٠
 : 1 ذاك: ةغل ىف سلو انتغل نعربمت اعا عضوما اذه ىف نو لع هلك اذه

 تاوم ىهو اءدق تبذل تلك ادا وف اهةولمجاعرو اذاعك اكو لا نوما اناا و

 ءاوحلاو راذلاو ءاملا نواءجيالمهو هل يبه اناوم امرا نم موتك كلذو ضرالا

 سحلاو هاملا ىلا فاضنال تناكناو كلذك تماداماناويح اهمودسيالو اناومالو اذانج

 000 ا رالاو ءاولاو سرا و ءاملا ىف ىلا ةعئزألا ناكرالا دج ىه.ضرالاو

 ا ناوطاو تان 0 نامسق لع ىمانلا م ضراالا الا مهدلنع نار را

 ىلا رئاط لك نا. حاسفل ءيثو حبسل ءىثو ريطب, ءىثو ىشك ءىث ماسقأ ةعل 1

 ماهو سأن م أن ماع ةعلرأ ىلع ىثع يذلا عونلاو ارئاط ىمسي ريطرالو ىشع ىذلا سيلو

 . عابسلاو مئاهبلا عابط :اك اقم ىلإ يعلا ىدححا راسا كل نا لع تا ردحو عابشو

 02 تارا امها ثاتابلا ةفور علا :ةراغلا ءآ الا عبنت هلك اذ ه ىف اننا الا

 اوعجام.عمجتو اودرفأأم درش امتاو ناسللا اذهفاكصأو ةذللا هذه اعلا ند نه اهعماس

 رارحالاو قاتعلا اهنمف نيب رض ىلع رياعلا نم عابسلاو جهو ةميهبو عبد لك ريطلاو

 نم نكي, ملاذا ةميهبوأ ناكاعبس ريطلا نم مظعام لكوهو ثاغبلا اهنمو حراوملاو

 عابسلا مانا نم اهي ايراخأان و لانوغلاو مخ راو روسنلاك ةفقعملا لا ااا حالسلا تاوذ

 ؤيْؤيلاو قرزلك حالسلا يدع 0 هصخش رغصو 4.رج ا وو ا 5

 تارشأاك ربط, اميف جمألاو ريطإ ام هنكلو ريطلا نم سلف جيمهلا اماف راجندابلاو

 ىافالا نم ةيعيسلا ىنعم ف لدخدا عيسم ىأو تارشلا نم :تايملاو ىثم اميف

 .. موحللا ةلاك أو باينالا تاوذ نم تناكناو اهئامسأ نم كلذ سبل نكلو نيياعثلاو
 نابرغلاو ذفانتلاو ريزانللاو لاغوالا اهلك أت كلذلو مئاهبلا دو ننال ءادعاو

 اهامسو اعاتش تارا اح انمق عابسلاو مئاهبلا نم كلذ ريغو رائسلاو كرمه اشلاو

 0 وه ىذلا مسالاك اهل كلذ 0ع نمو ةنامأ كفف تبدسلاو لود صضعءل كنع كاذب

 70 هحالس نوكي لكبش ربطلا عابس نموأطخأ دقق دسالاو: ىئذلاو تاكلاك ةمالعلا



 2( ١١ ) ا '

 نانرالاو مخرلاو روسنلاك رقانأ| هحالس نواكي ءىثو ايف م وباةعلاك بلاخلا 3

 امو ياركلاكريئانملاهحالس نوكي امريطلا مئازنمومولةلاك أ اهنالاعاب -اهانلعجامناو ٠
 ةحالاتب نوكيا كسمو اههبشأامو طاوطولاو موبلاكنانسالا هحاللس نوكيام هنمو اهبزخا ٠

 محللا لك اامرياتلا نم ميسلاو باعثلاو ي راطاكماسلا هحالمسن وكيامهنموةكيدلاكىجايضلا ٠

 كرتشملا عبطلاو يكرم قللخا نءاهعمحب يذلا نفلا واصلا بملا تاكأمةءيييلاواصلاخ
 نر هناف رو ةصعلاك م هددتع كرتنملاو علاعا هللا ءاش نأ ةءضوم َْق هيلع نان مالك :

 راط اذا لح || كيصلا اذه ع وهو ىملا طملب ١ وهو ا فدعم باخم يذب

 عايل متي ايي نر ارت قزرالو محلا لك أوال لصاو'

 هعهضصوم 5 كلذ 127 ريغك كتل نم ريفاضعلا هأ.شاو اهخارف ريطلا نم نم

 نحال قالا ريادي ذت ريطلا نك وف نيجانجت راطأم لك سالو لا ا

 لحنلاو ةضرالاو ضوعبااو شارفلاو لمنلاو دارلاو ريبان زلاو بابذلاو برساعيلاو ْ
 نو دقو :تبسشلاو زك ذلا دعا كلذ لاش دقو ريطلاب سالو تلاد

 ري 5 بورذلا لثأاو ريدط دارألاو دارألا كلذ قرود اريط جاجدلا 5

 ريطل نيحا:جوذ بلاط أ نب رفعجوريطلا نم تينلد يل |4وريطتهكاللاو

 ءايشأ ةثالث ىلع عش رئاط ماو ريطلا نم رفعج سيلو ءاش ثيح ةنملا فاهمب

 ارئاط ىمسي قاوللاو رهابالاو مداوقلاو شراب سيلو حانجو ةعيبأتو تود
 ريا سس ااناك ناو ريطلا نم طا اوطولاو شافألا نأ كر دل هنع كلذ طقسل همدعلالو

 ةدالزلا د ىلا ناروه-ثم اءهو بصقالو ربك هالو ىغزالو شرا 2 نال

 نعدو راقت هم شار تاذ ةماع :لاو نان بالا را و ناذالا 0 زورظلو عا

 كسا | راع م نات نأو 6-0 ماع 0 ا سلو ريطلا ن 0 ثسياو نيحانجو ا 3

 قرا هيفو ءاملا رخو املا زرتعو ءالا سلك ءالإى نا جرتالا هيا ريثكىف :
 مخللاو نيفلدلاو سخدلاو حاسمتلاو لدا ناطرمسلا هشو عدفضلا ديكو ةاةدتاسلاو

 فرعي با حس وكلا شيلو مخللادلاو جد وكلاو فانصالا نم كلذ ريغو لبلبلاو
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 7-2 كافي ضو كم || ق.صريفو كلا ن . مام راش تب 0 ءامأا ىف شيعب اذ ةهاعو

 : .. ناويمطا رمال مث كسلا عم ءاملا ىف نوكي امه كلذ عم وهو رة ر2 وان طقاو ةرفص

 امل تماصلا لاق 1مةلإطا ىف لاب كلذك مجعأو حيدف هج لل هلى كلذ هد

 منصر

 5 2-6 ٠ .٠ ٠ 25-5 ١ ُ 5 ق0 035

 0000 داع تت لاف دودباو مثباو روكو حجشييو له مإو قبب وغشيو

 ناسنالا قطأ ىلعو حعبو شكيو برتورأزبو بعللو ىتوشبو ىدوصنوو رفصنو
 ىتلا ريعلاكو اتعمتجا اذا ثانالاو ر رك ذلك داش كلذلو ضعل ىلع هضعل عج اذا

 ا دجا وأ ضمل ىلا اهطعن دجو اذا ءايشالا هذه ناف نمظلاكوةنيطا ىمسن

 يذ لك مجعألا و ناس: ا وه حييصفلا و أمهاوقا و 01 نيع وتلا 4.11 تدهس ضع

 :راناو سرفلا نع مييعتلا نا يرمعلو هسنج نم ناك امالا هندارا مهشال توص

 . ىلا ةدارا مهش اك هروصقو هجتاوحو هتدارا نم اريثك ريعبلاو رونملاو بلكلاو

 0 ةياع لدبام فاالخ لع لدن هءاك نا 8 ليلح نم وهو هموفنو هدهم 6

0 

 5 وغرإم نولمح٠ طق ماكشإ ما قطانلاو هفالخ هيلع زوجمالو 1

 2 رجلا ةيؤر دنع هدوجودح هلع لديام فالخ لع لحفلا ةور كيع سرفلا ها

يثك اذه و اهدلول اه "اعد فالخرم ا ة د | ءاعدو
 0 ةسفن نعء ربع نأ و معيصف ناسنالاو ر

 9 نال نايبلىمورأا ةمطمطلا هه ءوسأ ىبرعلا سيلو ةيمورلاب 2 ةيدنهلاب 4 ةسرافااب

 وه اذهف مجعاو حيصف اولاق اذاف حيصف هل لافي هجولا اذه نم ناسنا لكسف ىنرعلا

 اده ' مه سياف مجعاو حيدمب او ظمأ و و مجعلاو ترو ءلا اولاق اذاو مجع موق ىف ليواتلا

 ريثك لاقو 4ع مهفتال برعلا ناو ة 4 رعلاب ؛ ماكتب ا ةياث لو“ هكذا أمنا لوديرب ىنع د

 0 معلم تداضو ع ةيذب ليل نب | ىطعا ام كروق

 0 0 قى كأن هلوقو ةضفلاو بهذلا لثم ةعاضلاف تمصو ىأح 6 ءاح لاشو

 : اكد >وو لاوم ل يوس ءىد 5 * لك ىف تم اصلاف 5 تكنو قطن هأنعمو 75 ناورملا

 : : | انالوهو ةيكح لعج ع ىشس نب رض لع ةقكشللا اثدحووةيكحهفاأ 9 هب ملاعلا نك

 0 : ةيكملا ةقا ءو 0 لعب وهو 1ك لعح ءىشو ةكلل 4بق اءالو ملم 1
 0 ا خذ

 ْ 1-1 ع[



 5 ل
 انتتخاو. ةمكحن هنا لع ةلالدلا ةمس ىف لالا سو راسا يدل
 "نيل ليلد لدتسم كش لدتسإ ليد رخ لاو لدتسأال ل اهدا نم 1

 مدع يفو ةلالالا ىف دا جلا ميج ناتي الا ىو ناورخ نك كرافت الدتسم ليلد ا 15

 هم مالدت-مالياد ناك ناب ناسنالل عدتج ةحاو اناي كاد اومشو نالصتالا» ١

 كلذ او.سو لالدتسالا هل جت امهوجوو هلالدت سا هوجو ىلع هن لدن بيش 5

 ىذلا ليلدلا ناب لمجو ةراشاو دّمعو طخو ظل ماسقأ ةعبرأ ىلع نايباا لعجو انايب . :

 نم نزختساام ةفرعم ىلا هيف ركف لكف هدادتقاو هسفن نم لدتسأل هنيكمت لهسإاالا ٠

 ةتماصلا سرللا ماسجالاف ةمكسملا بيجع نم عدواوةلالدلانءىتحو ناهربسلا

 رببدتلا نه اهيف يذلا نا ىلع ةداهشلاةدص ةبج نه ةبرعمو ةلالدلا ةوج نم ةفطأت

 نع نوالا فوكو لازولا ربخ اك هتطنت سا نأ قطانو هريختسا نأربخ» ةكأللو
 اشلا لاق دقو لاملا نسح نع ةرمضنلا نسحو نمسلا قطني اكو لالا كوس 7

 0 كيلءتنئألوتكسولو * هلها تنا يذلاب اونئاف اوجامف ٠ م

 يرخا لاقوإل 0
 بولاقلا نع نويعلا كَ دع قدم اودع ىف كن 2

 هحاورتساو هسح ةدش ىفو فئذلا مش قدص ف ىلكعلا لاق دقوا 1
 0 افصلا عارم لثعب د ع ملاذا حبراا . سلا

 500 فصلوهو ةرماعا لقو ٠

 هصصق ىف نك قل ؛ لضفلا لاقو 3

 كرا ىنجو كراجشا سرغو <« كراهتانشنم لق ضرالا 0 1
 هليفام ىلع ىلإ دهتبصنو مسجلا عوضو.ف ارابتعا كتباجا اراوس كمت نال

 نايباا ىف كراش دق هجولا اذه نم سرخالا مكب ,الا داملاةةيلقةتةيمسوسلا ١

 راوحةلاه دمام بهذ دقق ةدخ نايبلا م أسقا لعج نمف: قطانلا ىل 0 ناسنالا

02 



 كا
 ا 00001١ نمل او ةيكللا تت دج اذه لقملا ىفدهاشو ةثللا ف
 0 0 نويل راس قوتصرودص عدواام ىرخالا ةمسّقلاو ةعيدولا نم

 0 مغنلا برض نم هلاهرج انح ريثسو تايادهلا بيريغ نم هياء اهرطفو فراعملا

 2 نال دف ةبراملا يناغالاو ةيحشلا حرااو ةنحالا تاوص الاو ةنوزوملا

 ةعنصلا ىف سيجعلا قفرلا نم اهل لهس ىذلا مث ةعقوم ةنوزومو ةلدعم اهتاوصا

 ' اهلًايهام ردق ىلع ةفرعملا باب نم اهل حتف فيكو اهنكاو اهريقانمل ىلامت هللا هللذ امم

 0 ا رس نع ةعل د لاةعنصلاو قرطالا نسملا نم اهنء اريثك ىطعا فيكو . ةل آلا نم
 أهوفعا تغلبف نيرو جيرردب ريغ نعءو نيقلتو موش ريغ نمو فيقثاو

 :  يوق رادقمو

 - لاجر قاذح هيلع ردشالام باضتقالاو ءادتبالا نمو لاجترالاو ةرمدزلا نم اهمترطف

 الع مه؟3 سانلا نم كلذ غايبال لب ةلآالو دسيب رشبلا ءاملع ةنسالفو ىأرل
 رادتقالاو فسعتلا ةوج نمالو لاجترالاو باضتقالا ةرج نمال الالخ مهنأو

 باب_..الا نيكسمتو هتامدتمل بيترتلاو هل ىنأتلاو هيف ىنأتلاو هيف مدقتلا ةرج نمالو

 هوجولا ف فرصتملا ىوقلا مالا سلا بقاثلا ناذالا ةل-ج راصف هيلع ةنيعملا

 تيطعأ ماهنم ءىجنامبو رض ىلا رظني وهو ابنه ريثك و نع نع زجعي ر ومالا يف مدقملا

 تارا مدن يدب نم ايودلا فرعوني نفل ع عاشو 01 . اعأ مو توبكسلا

 مهسفنأ ىف زجعلا مهدجوبل مث قالا فاندأ م كلذ ريغ ىف ةعندلا بيرغ نمو

 ناسنالا ملعيل ثارشملا رافصو شاشخلاو 00 هيلع ىوق امبالا كلذ رثك أ[ ىف

 ' ىنآتلا اذو ةءرجتلاو فاكتلا اذو فيرصتلاو ةءاطتسالاو نيكمتلاو لقعلا اذ نا

 )000011 ناك أيش نسحأ يق قاتلا ناش رعبتملاو ةقاس اوما ”دكاصو ةئانلاو

 2 دال هدأ ىسك ناك ناو ناورملا راس لمجو لهشأ ةيلغ ضوئغلا يف هنود

 نافل ىف هنم برقأ وهام نس نا هنكعمل ا نسحا ىته سانلا رح

 ا( 0 تنانالا الف ةينطا ىف هنم برت وعام نتسحأل لب ىأرلا ق هنم لهساو
 ْ 0 معل اللب .نسانح الاه ديه تاددحلف كلذ راتخا ناودلا نم ءىشالو < كاذك

 0و وبنك



. ١ 2 

 0 000 نرظ اخانلا لويع ءا ع ءازا مك 0 ردو لام لاح ما 1 0

 نيبتلاو فرعتلا ىلعو راجدزالاو ظاءنالا ىلعو رابتعالاو رب كيتلا, لع رح 7 نيريتعلا 0

 لوجنو رطاولملا ءىئذي ركفلا لعجو ةهننم ةزك ذم اهلعجف نك ذتلاو تنواا

 باتكاذهو نيقلاهلا نسحأ هللا كرابتف نيلاعلا برشا كلذ بهاذملا ىناهلهأب ٠
 ىف ركفتتو هدود>ح ىلع فقت نا لبق هتبعدق كا رأؤ دينو همشو فيرعتو ةظعوم _ ٠

 لص نم تى رام ضعل هذ كلغ دقو هدراوع هرداعمو هلوأب 5 راك 00 ١

 تت 1 ر تبلتجام ردن لو اهروغ ىلع علطتإلةلاط نمو هانغم ف رعت
 ةلطبلا كلن تمثي ةضانر ي لو لولا كلذ ,لمتحا دج ني الراب غيرأ ءئىش ىأو

 تفلكتاذإ ةنازرو راتو ضار داو ا اتجا اذادج حازملا نا ردت ملو

 ملعتي يتح هيلا حاتحام لاوحلا لع نم دحا لصي 0 نب لياخلا لاقاملو ةبقاعلاكلتل

 هيلا حجاتحيالا أمن الا هيلا جاتحام ىلا ليعوت ال ناك اذان رمش ونآ لاق هلا جات لاما 0

 ميج انلح نا هنالاذها انباتكلثم كلذو هيلا جاتحي هيلا جاتحالام راصدّتف
 ةياحو ةنوؤمللا لةود-ملا ةبوعصو نألا ر ل باتكل كل ةءار 00

 رعشتساو هنرمث نم قاذو ءانعم مهفو معلا درجت ' نمالا هلوط عم هيلع ربص, ملراقولا

 ةماسلا نم ةرثكلاو دكلا نم لواعلا ثروبام سسح ىلع هرورس لانو هزعنم هبلق

 مث ةديدشلا ةفاخالابو فيزعلا قوسلابو ريجاو لاب هظح ىلا داق يسرك و 1

 تبرع نإ 215 :تزواجت ىطشس لن كاد تيضرا ل

 سعا تنك دقو هوحولا اب. فرضت تك ولاطلاهب ترادام 30-7 4

 1 هتلا ىلا كلذ تزواجم مث ل- عالي لك كا تدع ند معالب 0 كنعار

 معاووه ةدّمعلاو رخذلا معنو باتكلا تبعف برملا بصن ىلا كلذ تر م

 ةدحولاةعاسل سر الا معلو ةفرحلاو لتقل معلو ةهزنلاوةرشنلا معنوةدعلاو ني

 ءاع و تاتيكلاو ليزتلاو ريزولا معنو ليخدلاو نيرقلا معنو ةبرغلا دال ةقرعملا معنو



 ظ شن
 7020 منبرا لك تنش نا اددجو. اخام نعش هلئاو افرظ ىث> .فرظو املع ءلم

 آ02000 0 لاو هرداو نه تكس تش ناو لقاب نم ايعأ ناك دج نا لئابو نايحس
 '0 ةلعاوم كتجشا تئش ناو هفئارط كتهلا تتش ناو هذئارف ارغ نم تبجع
 قو راح هدم وطانبو كتاف كسانبو رغم رجازبو هلم ظعاوب كل نمو

 ظ 2 ىتاه نب نسملا لوش راحلا درابلا
 راق تاق رثك اوأ ناقأ «ادعل تا اذا ريهز لق
 - ىاثلا كلك ىدنع ترف« ىتح ةدورلاةدش نم تنخس

 .. راح هدراب جلثلا كلذك * ىتفصسنوعماسلابجعال

 داوم ميدقبو ىنانو سرافبو ىدنه ىمورب كل نمو ىبارعا بيطب كل نمو

 ” رهاطلاو ىلعاو رئاولاو صئانلاورخاآلاو لوالا كال عمجم ءىشبكل نمو عذتمم تيكو

 هدضو سنملاو هفالخو لكشلاو ني.سلاو ثغلاو عيضولاو عيفرلاو بل ءاملاو دهاشلاو

 ْ نع قطني اًكطانو رح> ىف باق ةضورو ندر ىف لم< اناتسب كنا ا(بطو)

 0 دا الو كيوتل ماتال سن قب كل نسف ءايحإلا نع هخرتيو ينو
 ٍ ةيدولا تارا نمل دوال امدحاو نسلا بداص نم ر ءلل مكاو ضرالا نم نأ

 ا تاكا ء نم لت ىمتلا تا مال نمر 11 ١ ظنحتسا ل ظفحاو
 )0 تاقمال ةلسلا يح ساعشالا ز زييمتي متمتلا لبق نابمعلا نمو لافتشالا ضارتعا
 "0 نوكلام لبقأ ىهن هن ةنيطلاو ا و ةدارألاو مسقنتإ ةغراف ناهذالاو
 نامل لاصإلا هذه نيح قولغلا نم نوكيآم.برق وهف بطر بيضقلاو عيابطلل

 رع'شلا لاق 6 تناكو اهاوق قرفتت إو امرغ نهو مو اهديدج

 انكمش» )17 115 . فداصف . * يوطافرغاذا لبقاها اوهىلاتأ

 ظ ديطاو , ةريمن لاقو

 عششب ة اا لباوقلا نيب * مهيبصبشي اموق اونمأتال

 دوعلا نارج ل دقو رجلا ىف شقنلاكر فصلا ىف ملعتلا مهمالك نمو



0 | 
 روؤنلا ةيقاب مورأا يدبأب # موشو 1 ةراحملا قف ىح ل

 سودعلا دبع . . علام رهو رخآ ل الو.

 هس رع فعالا ىن هسا نأ #4 ىصلأ نم ناو

 هسلنإ ف ناكدت ىذلا دعب ا مر هارت

 ( رخآ لاقو ف
 بيشأسأرلاو بددأتلا عفتب الو * بدؤأا م الغلا ليه نه موش : '

 ْ ا 1 لاقوإل

 مرهلا ةضاير ءانملا نمو * تم رهامدعب كسسرع مولتو
 نم ىلا. نجأ تاتكلا ةيفورم_ث تك رب نبي ئسعل ةعدورلا ودل

 اهنزو ىف ةلك اهعضوم ىف عضيف هتأيل اماط ىف روس دقةماكلا ىو ارعإلاا ل
 راج لعأالو باتككل اتكلا تبعو مالكب انذاك لدم الو ننال ناتكلاو سالااعدشلب 3 0

 ركارلا يم .اممالو عوطأ انيفرالو فصنأ اطيخالو ربأ

 ةع نالوا ءارحاو افالخ لقال ةداغ اير دس الوباسا ب او الالما ”قاثل ةناتج ٠

 نم دخلا 20 افابصن لقأ الو اف رسهلو ةبوجعا 0 ةويضع ندد الج 1

 رلعأ الو بات انآ لات نع فكر لادغ قدغزا الو بشل كرتأالو ءارص 0

 ةريشالو د 1 د1 الو ةنردم دا ليعانالو نا نسل ل

 دجو الواكاردا عرسأ الو ينتبع برقأ الو ةرمْبيطأ الو اصأ عجأ الو ارم لوطأ ظ
 هد صخر د :ةااوم ترتو هيس ةث دج قاع“ معا الو باتك نم نابا لكى

 ةحيحصلا لوقعلا راك نمو ةبيرغلا مولعلاو ةمجعلا ريبادتلا نم عج هدوجو نامأ 9 :

 يكمل برادتلاو ةعدملا بهاذملاو ةعشرلا مكلا نمو ةفيطللا ناهذالا دوو

 ةدئابلا ممالاو .ةرئاسلا لاثمالاو ةحزاتتملا دالبلاو ةيضاملا ْنورَقلا نع رابخالا ن نمو

 5 ية مالسلاو ةالصصلا هيلعهيبنل لجو زعهللا لاق ب انكم كل عيكللم

 فصو م لقلب مع ناد كاسوع كرات هدض:نست ملا م ىذلا



 كا نه ظ ظ
 1 مقلاا ولاق دقو ماسجلا هيدابا ىفو ماظعلا همعن ىف كلذب دتعاو م كلاي ةسف

 نإ ىف ةحلا لحم ناك ناسللا ناي ىف .ةمعنلا فرغ نم لك اولاقو. نينءاسللا

 مث باتكلا حتفتسمو ليزنتلا لوا ىف هلعج مئانارق رمالا اذه لعج مث فرعا ملا
 ةفلخو مهمنأب رط ىف ةمزال ةفص ضعب ىلا سانلا ضعءب ةجاح نا ىلاعت هللا كنحر 0

 : مهاصقاو مهاندا لعةامتشمو مهتعامج ةطيمو ميلي از ازال ةتاثو مه رهاوج ىف ةيئاق

 مج ومها حلصيو مهفام را كيو مههيحو مهشيعل م مهنع باغام ىلا مهتجاح 1

 .ةفرعم ىلع نواعتلا ىلا مهتجا 0 هيلع رزاوتلاو كلذ كرد يف نواعتلا ىلاو مهلمش

 ةجاحف مهنع بغت ل ىتلا ةعرومأب ق قافترالا نم نوجاتحام ىلعرزا وتلاو مهر بام

 ىلإ ىدقالا جايتحا وىصقالاة رعميلا ىندالا جايتحال دهاشلا ةجاحم ةلودوم اغلا

 'ةفرعم ىلا انتجاح لمجو ةدقعثم لايحو ةلصتم بابساو ةنمضتم ناع» ىندالاةقرعم .

 كح 0 كالالو انرايخا ىلا اندم توكل نم ةحاوك ١ اذا نايم رايخا

 نوجاتح مهو الا هقاخ عيمج م رحم و سراب تاراشبلا لاعتهللا
 ندرالا يلا

 0 و ةدلل ىرخالاو توقو ماوق امهاد_>١ نيتجاح هجاحلا لعجوهقلخ عيل

 . عيجنم رادّقملا كلذ وداتعما مهل عمجو س م كدا ام لك ىو ةلآلا ىف داندزاو

 . مهروغ دعبو مهتقرعم عاسنا ردق ىلعو مماو اوهشو ماج أح ةرثكسل قفو نيفنصملا

 ع مهتلخ زجعل الا ةدايزلا مطب عل لم ةيلاسنالا ةرطفو ةيرشبلا عب ط رامتع اردق ىلعو

 > نع ةنض نحفلا ناك اذا نايعالا مدعب الا زجملا نيبو مهنيب قرغي ناز و ايلارخا

 ١ هفسنب هتجاح غولب عيطتسي اد>ا ىلاعت هللا قاخم ل دربعلا توعذ نم اتعن و قالا تافص

 مهتدال ركلف مهلجاو مهاصقال ل مهن داف هل رتس ن0 دع ةناتسإلا نود

 كلذكو باب ىف كوملا ىلا ةقوسلا جوحاو با, ىفةقوسلا ىلا كوملا جوحا كلذ ىلعو

 ديد قو الوخب ناسا ىث لك ىلاعت هللا لءج مث هاما ا ريغفلاو ىننلا

 - كتفلاو هيلع ةلوصلاب مآو كل و هتغارا ىف فطلتلاو هل لايت>الاباما رسيمالا

 ا زو اهل لاتحل ال اهلا هتحاح الول ناننن الا نا لع اوهرواوى- هيتاب نالماو هن



0 

 ديعت مث ريدقتلاو ا قو ةليألاو ةههلاو طا ف قرف ةحاألا نا.الا اهيلع

 نيبو مهلومع نبب لصوو يرامبرابتعالاو اهروما يف رظنلاو ابيف ركمفتلاب ناسنالا| 1

 ريقنتلاو بقنتلاو ريكفتلاو رظنلاب ةءزاللا تاجاذلا كلو ةفيرشلا مكسللا كلت ةفرعم 200
 مكحلا عضاو» مهرعاشتو اهلامهتاجاح مقاومب مهفراعم لصوو فقوتلاو تبشتلاو ٠ ظ

 قئامدح نع أريعمو منيل اميف ين لاك هللا هلع> يذلا نايدل | وهو اهنع نايسلاب اهف 2

 فانلا رثكا ناآلَو ةريملا ةاوادمو ةهيشلا عفرو ةلذلا كس عضاوم اف رعمو مهم احاح ِ ْش 5

 ىتلا ةنك اسلا مارجالا وة دماملا ماسجالاو ةلئأملا حابشالا نع مهنم مبفا سانلا نع

 بقاثلا لقعلاب الا ملعلا عييبانيو بادالا زونكو ةمكلل قئاقر نم اشانوم

 هوركم لعريشلاو ةرئاولا تاب تالايو ةلماكلا ةاذزالاب و ةقانلا ماتلا راظنلابو فيطللا .

 . لكشلا نالو يوهلا اود نم ظفحتلاو عدلا هوجو نم سارتخالاو ركفلا

 تورصو مثاهللا نا ف دوح>وم كلذو هب بصاو هيلا نكساو 0 نع مهفا

 لهاجلاو ملاعلاو ملاعلا كاذكو عزنا هيلاو فلا هلو هل مهفا ىضلا نع ىبصلاو عابسلا . ظ

 الجر هانلعمل اكلم هاناعج ولو مالسااو ةالصلا هيلع هيبنل لجو زعهللا لاقو لهاجلاو
 مقوم نوكي كلذ ردق ىلعو سذ | هعابطا هعابطو م-مفا ناستالا نع قاسن الا نال

 رثكو قرش و كلذ عمج ج لب 2 او فاصل ل دا نم مه ص رم مَ هنم مسلم

 هيلا يذلا نامحرتلاو 0 ا نوفراعتل أم ىلا نا | ةلا لمجو في مورد و

 هذه غول, نع تصقن ناو ةسماخ ةلصخ ىو ءايخا ةكرأ ف مهفالتخا دنع نوعجرب

 يه لاضتلا هدهو هيلا تفرصو 1 تو ىذلا اهسنج 8 دقفا مارح ف ةعبرالا 1

 قدصو ةلالدلا ةحص نم دنحو أ ام ةسماخلا ةلصتلاو دمعلاو ةراشأللاو طل

 سحضالو نيبنتال ىلا ةنك أسااو ةتماصلاو ةدماملا مارجالا ىفناهربلا حوضوو ةداهشلا ٠

 هدييش ناك دعب اهنع لخ كسم# دنع أ املع لخدي لخادب الا كرحنت الو 0 ش

 عماسلل .ظفللا لعجف تادوجولا لصحو تاسوسملا بترو ماسقالا مسق مثال

 3 هللا لصف املالا دّقعلا ةفرعم ىف سمالااو رظانلا كرشاورظانلل ةراشالا ,اعحو
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 كلام هنايس' نمايال الل انزاخ هلعجو هنئاوعا نينو هئيب الوصومايجدو هنع هلا

 : الدلو أييصن قئاذلو ماشلل لعج ملوهب ةطاحالا فلكتو هعمجو هنقتاو هل كرا

 ٠ اومدعلو فيءاضتلا ةفرعم تطلبلو طيسبلا ريثكلا باسملا نم عاضل دنهلا طوطخ

 . ظانت دب الا هوركدا امل كلذ اوركداواو تاراوابلا تاراوابو تاراوابلاب ة.طاحالا

 00 دع لالكو ةعيضم لاح ىلاو روسحو ةزجعم لاح ىف اورإصلو ةنملا ضةتنتو ةنوؤما

 : ش : كلذ فرصا نا مييلع دراو مه برأ ناكل ةلالدلا هده كم الو روما لعاشتلا ف

 - هدقف عضوم ىف ةلخلاو مول«. باسملا ا نيدلا مفانم با هنأ ف لقشلا

 سمشلاو لاق مث نايبلا هملع ناسف الا ق كارلا لع نا ىلامتهّللا لاق ةفورعم

 00 ىالاوه ىلااو كرات كاتو نإ رثلا نم ل كل ناداابو ناب سك نيقلاو

 ىرحاف تايللو نبا ل ددع اوما ّ لارا 8 هردقو ارو ردملاو ءأم ]ص سمشلا

 0 امل واو دملا تالاخ انفرع ع رمهلا لزان م نأ سنو ا ىرجم تاسملا

 0 كلذ نال 2 نا ص: هلا نوكي دك روهشلا ف اصناو ةلهالا يف ةدايزلا نودت

 ةطوطخملا مك لاو ةدلخلا رابخالاو ةثودملا بتكلا الولو رادقالا كانو بتارملا كانت
 70 ناطلس نافلا ناطاس تاقلو معلا ربك الطب 2 0 2و باسملا نحت قا

 > عفنلا رثك أ انمرمل كلذ منرلو راك ةتسا مدضوم لا هر سانا ناكالو ركل
 1 كلذ نم اال اهلئاوأو مهماجاح لجا وعلا سا || ظةح رادعم نا ان ملع اع دقات 5 دا

طن ٠ نم ةءاع فلكو و ادود.حم | :غ هيف ىنعب "الو وا د
 : كلا مث عم و خلا ب با

 ريغك نع 0 هلغشلو اططش فتاكلو كلذ هزدعال 4: 4 : ا امذاح لازءالا

 0 دع توصلا نع مهن ةعاطقتا لق عطمنب ساحل مالك ىناعم كمهنودب لوا وهام

 اثوصو فرص أحايص ناك ام كل ققواعملاو كالماع»و كيبحاص توصل كك ههف 235 عنأو

 لعجف ةلالدلا ٠ نم لطعو ةهاقما - نم كديعب وهوالا كادت رك الواصلا# - ءادنو انضم

 ْ تاحاحلا ند رانا باكو الي كلذ نعم نفد يدار تاحاملا ترقال ظفللا
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 كيرحتو هاغشلا لول ودك دحر مفر اهْنم موهنملا برقافةراشالا اماذ“
 رظانلا نيع ها لبج مطقم ىلع بوثب يواتنا اهدعبأو هجولا ةدلج ضبقو قانعالا ٠

 عفن ىافبتكلاو طواعملاب مهامتلا ىلاو ةبجالا ىلا فرطلا يبتثمو توصلا يدم ٠
 ةراشالا ظح دّقمال سيلوانرك ذاك هبف لاملاو طخلا نم نوعأ قف م يأو مظعأ

 بصنملا ف هك هدو نا لاى معلا | لذلو رع هلل ميمو كلذاف ةناغلا دعل ف

 ما طخ 2  مسقأ امرلاب م قاف ل لور م مقلاو ا لاق نيح فر رشثلا

 هنأ ُع الا هتباح ف ىرجنالو هرايغ قشر الو هواش اعتبال ناسللا ناكذا

 نك امإلا رئاس ىف 50 نم ك1 ةرضحلاب سس اناا تاحاح تناك نا انيركلا

 خلا ةحاطلا تناكو ةتاث ةنهاوو ةدكاو ةمشاد ةحاح ناسآا نام لا حاس 2

 معلا ناسل ناف نيواودلا هب تصخام الا ةبئانلا دنعو ةبرغلا ىف نوكي رع رتل نام

 ْ عفانم ىف وه امان الا ناسالاف ملقلا ىلع ناسالا اومدق كلذلف 1 هر 1 و طس ا كانه

 ةراشالا مفانم نم اهطسقو |مظح كلذ نمف اهغلبت ىتاتاجاملاو | و اهيف يتلا قفار ل ديلا

 دقعلا قاهطخ 5 تاعاندلا ىف اهادخ 3 روصتلا ىفاهطخ مث 7 قل 3 2 ف أهيصن مث

 وضوتلا 1 لا ةمارشلاو ماعطلا لاصلا ىف اهطخ 7 ل مفدلا ف ع

 ىمرلا فانعا تنازع مفدلا فو بايثلا سبلو مهاردلاو ريزاندلا داقتثا مث حستلاو ظ

 لطبل كلذ الواو رولا كيرحتو 'دوعلا رقتلا مث نمطلا فانصأو ب. ملا فاما

 كينرمو ف الاو ليطلا تر اشو كلذك كالذ نوكيال فك وده: ءاطدا برذلا ئ

 سوطاو قدا ءاالا "نم كلذ قامو ريمازما قوزخ قراتم كك نيتقافصلا

 طخ مظعأ نم ناكل ماطاعاو مامزلاو نانءلا كاسما الا ديلا ىف نك وأو

 باتكلا اذ_هف انا زعم نا الولو ةراشدجلاو كفءلا نإ مكمل ف اونرطضا دقو

 انل ىفبني. الف انؤاطلخو اتناوذنا ةفرمي نا. تحااع اذه ناك دتل تارا
 تنك ذا هنم انب ىلوأ وه امن غارفلا دمب الا مالكسلا نم بابلا اذه ىف ذخأت نا اضيأ

 ,( ناوبخ - 2
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 نيام زييع قالو ةرايشالاو ديفعلا نيام لضف قارط نم ل و ىنعزانت 1

 وه تاتكلاو نانكلا هليضف ن ٠ع 1 اذا 2 انمالك انكم اءاو امي و ظفللا

 1 4 ةمحح روصو هلق 4: 2 ف اودلا باسحو يملا ل 2 -نمانلا لا ىذا ىذلا

 : كلغش لاح 6 كيدتال صأ ع كل نمو ها خيطو هك اان :ةماض

 راوي كلل نءهو هرم كا كحجوهالو كطاشن :تاقفأف كوعدبو

 ناكم كنم ناكوكلظ را ناو اسخخدوروو ابغ هتراز لعج تئش نا

 ا م ناسالا نانبل دبالو هريغ دنعأم ا ىلا جاتح ادا هيتس فتكم ملئااو كضع

 )0 د11 ص ناك اذأ ص اذا صاخ ىنع اومهفال ةراشالا الولو دءلا ةراشا اهنم

 مك هادأ اسمع .ظفالاب صاخ ىفتك سيلو هناعبط ىتدأ هنا الا ماعلا باب ف لدي

 1 «سلملاوه باتكلاو صاخلا سصخأ نيو 0 هدب ند تاقيطلاو ماعلا ماع ىف ا

 0 يذلا حيمتسلاو كالعال ىلا 3 فرلاو كل كيرذبال يذلا قيدصلاو كب رطبال ىذلا

 د كدتعام جارختسا ديربال يذلا هضامار كيط.تسال ىذلا راللاو كبرتشبال

 وه باتكلاو بذكلا كل لاتحالو قافنلاب كءدخ الو ركل كيماعبالو قلملاب

 70 اكلات دوجو كلاسأ طابو كعارط ذحشو كماتما لاطأ هذ ترظن نا يذا

 ماوعلا مظعت كحبعو كرديف عر كتف حجو كاظافلأ مخفو
 0 ٍ كاونلا ةئادعو

 نمو مرثلا ن هم ةماعلا عم رهد ىف لاحول ءاوقإ نم هفرعل اللام رهش ف هب تفرعو

 : تا نم ىذت نيب سولملا ن نءو ملعتل اءتلاب تيندكملا بايب فوقولا ع نمو ىلا هلأ

 ْ 0 5 : ْ ءايدغالا ةنراقمو 0 اضغيلا ةسااحم ند ةمالسلا ع .اقرع هوم رك أو اناخ هنم لظفأ

 0 رضا ا ىفهتءاطكرفسلا ىفكءيطيو راهثلاب هتعاطك ليللاب كعيطي يذلا وه باتكلاو

 : 5 قاف ّء رفح ' هيلا ترّدتفا نا ىذلا معمل رو رهسلا لالك هب رتعاإ الو مون لعل الو

 007 42 تره ناو. كدتعاط 1 متل رع ناو ةدئافلا كنع مطش 00 هنع تءطق

 : 1 7 كلذاك ل اح ىدأب اممم واامسي ادلع م كيم 2 ىمو كياء - 01 كب .داعأ

 17 0 ع 2 دع ولو ءوسأأ سدلج ىلا ةدحولا هّسحو كراطضإ و هريغ نم ىنغ هيف

1 



)00/( ١ 
 ٠ عم كب ةراسملا ىلا رظنلاو كباب ىلع سولملا نم كلدمنم الا كيلا هناسحاو كيلع

  0نمو ضوالا ةداع نمو رظنلا لوضف نمو مزال" ىلا قومحلل ضرعتلا نم كلذ ىفام.

 هيدرلا مهنالخأو 5 مهين أعمو ةطقاسلا مهظاعلأ روضص>و سانلا راغص ةسلالم 0-00

 ةدافتسا عم لالا زارحاو ةمينغلا مث ةمالسلا كلذ ىف ناكل ةمومذملا مهتالاهجو 20
 نعد ةحارلا داع نعءو ىلا فخس نء كلغشدهنا الا كلذ ىف نكي ملوأو عرفلا 2 7 _

 نا ان.اع دقو ةنملا مظعأو ةمعنلا غبسأ هبحاص ىلع ناكدقل بعللا هبشأ ام لكو بعللا 00
 الو ةءورس٠ الو لع الو ةبرج دايدزا قارا 1 اد هيف شط ىو ا ا ٍ وهو باتكلا م-هليل تاعاس تاهاك.فلا تتاح ار م را غارفلا _ ملطف 0 لضفأ 7 7

 ىفالو ةعينص بر ىف الو لام ريمثت ىفالو نيد حالصا ىفالو ضرع نوص ىف

 قاوب الا :ق اوموقتال ين اب هتيصو يف هينبل ب تاهملا لاق ةديبع وأ لاقو ماعذا ءادتبا

 هند هناك فاك خب ىلع تأر ة لاقل قيدص ىنثدحو قا اًروواذاوور: شما

 لوس ىإلؤالا نسل [!تنمسو 0 مراكملا بهذ لا ةفنافظغرت هل

 نبا لاقو ىرد_ص ىلع عوضوم باتكلاو الا تب الو تلق ام اماع نيرا 0

 ةحرالاو دئاوفاليزا زتهادجأف مكحلا نيك نما تاوانت كلذ ىلا رتءا اذاف لاق 1 ٠

 دعو ةناتسالا ورسا نم ىلف ئثع يذلاو ةجاحلا ضعبب رفظلا دنع يترك لا 2 د

 تاسحتسا اذا ميلا 1 لاقو م ةهدهو ريدا 5 نه أظاشا دشأ نييبتلا 5

 دعل ةءاس اأو ار ولذ 4 ف كلذ كرارو دارا هنم توحرو ندا 7

 فحصلملا ناكناو هلق ند ةداملا عاطقا و هدافن 3 ةفاخم هقرو نه ىف ممل 0 را ةعاس 1 31 : 7
: 20 4 
 اباتك ىتتعلا د يرورس ل 37 يدع م دّقف ددعلا ريع فروا ربعك مجحلا لع 3 د

 ىنيغر 1 قذل مهلا نبا ابق هتخسذا هقرو د هل اوط الول لاقف سدت

 دعب امو د ينالخأف اريك انآ 1 طق تا امو 4.ف كدهز ىذلا الإ هيف

 . نبال موي تاذ ىتملا لاقو تلخد ام اهنم تجرخف بتكلا راغص نبت
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 دحاوموب ىف ةيوماس ةيراج عم سديلقالا اك قر 1 نإلف نه بجعتت الأ مهلا

 هنا ىلع ةدحاو ةلاَم» مكح ملدعل وهو تاتكلا نم ةواملا تغرف دقف ةدحاو ةعاسو

 ميلمت ىلع ةيوءلس نم باتكلا ةءارق ىلع صرحأ وهو ةروصّقم ةمأ للتو ربخم رح

 دق هنأ معز كارأو ادي ادم مهفب مل هنا نظأ تنك دق مهلا نبالاق ةيراج .

 ' لاق بداو ناساوذ لجر وهو نظلا اذه هب تنئظ فيك و ىتتعلا لاق هلام نم غرف

 - ىفىتبغر امنا اذك هيلع تقفتأ لاق اذك باتك ىلع تقفنأ مك هنبال لوقب هتعمس ىنال

 الا نشأ ترد اذا امافارثك سستك او اليلق .هيلع قفأ ىلا: تانظ ىلا ملا

 . هعامس رثكي ىتخ ملعي ال ناسن الاف ءىشب معلا دي راال ىاق ديعا وللا الا درج ف سيلو

 ىتح فاتخيالو ملسلا ممجي الو ملعب لوا نمراك كك در نا سالو

 هتففت نكن مل نمو هودع لام نم قافنالا نم هدنع ذلا هلام نم هيلع قافالا نوكي

 . ىف غلب, ل نايبلاب نيئزهتسملا قافناو نايقلا قشع نم هدنع ذلأ بتكلا ىف جرخم ىتلا

 نإللاب هسرف ىنارعالا راثيا تكلا ذاخنا رثؤي ىتح هقافناب عفتني سيو ايبضو اغلبم معلا

 ىدنلا نب مههاربا لاقو هس رف ىف ىبارعالا لمّؤيام ملعلا ىف لم وب ىتخو هلايع ىلع

 " ىكعو ضربالا ىقنلا قرولاب تاللاقلا ىلع ىدر> اونوكيول ةتدانزلا نا تددو ةرم

 1 ىتاف ظخم نمل باغرالاو طخلا ةداجتسا ىلعو قاربلا قرشملا دوسالا ربحلا لاح

 . ىح عم اميظع الأ“ تمرغ اذاو اطغخ اهيف ىتلا طوطخللاك الو اقرو م-هبتك قروك.

 ١ مظعتو ملا يظعت ىلع اليلد يثكلا ىلع قافنالاب :.سفنلا ءاخس ناكمرغلا ضْعِبَو لادلل

 , قافنا نا ميها ربالت لقتاف آلا نكس نم ةمالسلا ىلعو سفنلا فرش ىلع ليلد مما

 بيك ةندانلا تك تناكواو عيبلا ىلع ىراصنلا قاغاكب تكلا ليصحم ىلع ةقدانزلا

 0 مرتك تناك واوا نيدو ع ناسف نا تكو ةفسلف بتكو مكح

 تاناشرا شكوأ تاراجتلاو تسسكتلا .لبس وأ تاعانسملا باوبأ سانلا فرعت

 ا مال كلخنإك ناو باد لاو نطفلا نم سانلا هاطاعتي ام.ضمنوأ تاضابرو
 . ىف ةبغرلاو نايبلا ميظعت مهب نظي نا زوج دق نم اوناكل منأم نم دعب, الو ينغ



 ظ (" 0 مم

 كلذ مهتافثا ناو ةلملا ميانمت قيراط ص ةناندلا تهدم اهيف اويهذ مهنكل و نييبنلا 7 : 1

 دنحلا قافتاكوأ ىهذلا ناباص ىلع يراصنلا قانتاكو راثآ تم لع "سول قانا

 مسهل ةمكس 5 كو اضرعم م معلا ناكل 0 اوناك ولو ةددلا ةندس 500

 مكمهاناب ناد تتكدالا كاذ نوفا مهلاب ؛ ام ةفورعم ةلبس اهيل قراعلاو ةلوذبم :

 | وناكوأ نيماسملا دنع انعم حلا ادع 0 ولو مم - ادابع توم ي راصنلا قرع 2

 هنابتالام مه وفعل كلذ يف اوئلبل عوشملا ىلع ةثعاب و ةدابعلا ىلا ةءاد كلذ نا نو 7 0

 نم كلس ىل سلا اذه زاجتشا نيح قشمد دجسم ترار هقو ديلا هنا سا

 رمتماق املف هب مهسفنا اوخسنال مورا ناو مرر د نا ملع دّمف هار نمو هك ولم

 ذ ىد ليدانتلا 2 خباطو سبباركلاب هاطغو لالملاب هلاج زيزعلا دبع نبا

 نا و 0 ةنسل ناجم ميخصلا كلذ نا ىلا بهذو قيربلاو ول التلا كاذ اهنع ٠

 كالا ناو ا نود ةلخشمو بواّقلل ةلهذم قاقدلا نساحلاو منا رلانسملا كلذ 1

 ى سيل هنا اناق ام ىلع لدب ىذلاو هياع ضرتعيو هقرذ ءيش كانهو اعمتجم نورك

 الو ةفلخ.الو ةييزغ ةءكح الو بدا ةدئض الو يرظ ربخالو رئاس لثم مهبتك'
 برح> زندن الوةحالف ملت الو ةلآ جارختسا الو ةعانبم في رمل ةيدحاك ةلكسم' ش

 نيطا لا ّك هوة تلا ورواد أمفام لجو ةلح نعةلضانمالو ند نع ةعزانم الو ظ 3 5

 نعو نولّمش نع رابخالاو حبصلا دومعل ليوهتلاو ديدنصلا ركّذو تيراغعلا دفاستو

 اثدح الو ةنسح ةظعوم هيف ىرتال بذكتو ةيرخسو ةفارخو ىعور ْذهو ةماهلا

 ياو ليها تاتك يانهصاخ نيترت الو ةلماعةساسالو ضانس مس الو
 ةنمج "لع ةناندلاب جرختلاو ةعاطالا ننانلا لع بحبو باتحص سدا 0
 انيدالا نورحال سانلاو نيد حيحصت الو شاعم حالص هيف سياو ةيحللاو راصبتسالا

 هنو هومو ةطلذم ةروص ىف روصل نا ةصاخلا ةلامتساو ابق وس ةماقاف ا.ندلا اماف ايئد وأ.

 مقافنا سيلف ليلا ةَميَمَح فرعيو ريثكلا هيف طاخرال ىذلا مهردلاو جرببلا وايندلا

 نموهومتلاو عيقرلا نم جاتحا داسف .رهظا نوكي ند لكو تخاظ ثيح نم اهيلع'



 مش 0. ظ
 00 ملا نءاراجتلادشا ةيئارصنلا نا انملغ دقو ربك ١ ىلإ هيف طيلذنلاو هل داشتحالا
 0 1 لاقو هةسادت رابظا ف مهلافتحاو هكون ٍق 00 كلذ بسد ليعف 00

 | ل لفح عداو 5-0 همع بتكا ت تناك ءاملعلا صعب كنع تنك مهطعل .:

 دمحا نب لسياخلا لاقو ضيا ناكم نم ريخ دوشأ عمسلا 4 ناكم ناف عمسسل أم لك

 بتكلل ركل لياقلا قاحسا وا لاقو ظعءدح#ل هم هه لاشو فرعنذل ين فرك

 ريما ن 0 لوق كا ردصأل هدحو لياعلاو

 مجاام ك كاد نم ظخاو عمسا ام لك -ىعأ وإ اها

 عّمصملا ماعلا وه ليمل 0 أم ريخ كفا و

 عزمت هءعمست معلا نم 2 0 و نك ىلا قم نكلو

 عبشا هعج نم نا الو ف + دقام ظفحا انا الف

 ْ م ومسسم بتكلا ف ىدلعو# ىسلحم ف ىلا رصحاو

 عجرب ىرعبملا هرهد ن نك اذكه هماع ىف كير نمق

 عفت بتكلا كعمجذ * ايعاو اظفاح نكت ملاذا ْ

 0 ف وللا ينال تكل ناا 46 نسي يلام بتكلا ليسا نبا فلك قاحسا نبأ لاقو

 8 ل .اهيف ناكاذا ةءيبطلا نكلو ايك ذ دسيابلا الو القاع قمحالا لوح الو

 نا. هلهال ىئوام ف 5 هلك لع نا دارا ندو ينشاو بنو راو او دحشل 0-3 لاف

 0 ءش ىلا دصعملف اظفاح 0 معآ ناك نِف هارتعا ءى َُث هلروصت اما كلذ ناف هووادن

 3 هرعول لعو. هعمل لع 3 نا عدبأالو ه4ه>) اطملاو سردلا ع نع عزم الو ءامشا ةثالث ناو

 ند ع ريغ نوكي و صاو# ماع نوكيف فانصالا رب رئاس نمةهيلع ردق أم هنهذ لعو

 ْ يدا ام ظفحال سردلا ع 0 نمو 4 .نوضو#و ندايلا هيف ىرجنام را 0

 كلك يك نإ ىسوم ينثدحو كعرا لاجرلا هاوفا ن ةمكللا نم وبف هم رك وه ام

 5 هسرادم تثدا فوىحي | كن 0 ف ناكام
 1 1 . ورموبلاقو سن ثالث هلوالا بات

 هس ءاجو رتذد ف راني هتيأرأ رو هبأد ا طق لجر يلع تاخدام هالاعلا : نبا
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 ناامو. ان ليق ءالعلا ٠ نإ ور<# وأ لاقو ليغأو 4م لضفأ هنا تثدتسعا الاديلا يا رف 1

 روبتط مهدنعو محل ةريخ ىلع سولج مهو ةءوس لعاوممتجا دقاسان نالف رات ف
 هلو-هءاحصأورادلا طسو ىف سلاج ىتف اذاف ىلا لاجر نم ةعامج ىف مهيلعانروستف 0

 ىفةءوسلا مهب ىعس ىذلا لاف رعش هيف ارتفد مهلع أرمي وهاذاو احالا ضيب مهاذاو 2

 ىفو خويش هباحصأ ىف فشك أالّللاو تلف اهيلع مترثع هومئاخد ناو تببلا كلذ
 ىوحنلا سنو لحجر دشن اوان 2 نإ ىحي مد هيو ىف ناك ولو ع رفد هدب 00

 ساطارقلا معلا عدوتسم سئبف * هميضف اساطرق لعلا عدوتسا

 نم كيلع نإ اف سر معلا ٠ هتنائط دشأ اه هللا ةلئاق سنوي لاّمف ل

 ليقو نذيلا ناك كلام عضو حور ناكع كنم هعضف كندب نم كلامو كحور 3

 نيتةكاط نيتفدو ةيفوك د ولج يف وه اذاو قمقمشلا ىنأ ب : كو ةحاودال 0

 ' نا هللا 0 نخل اتقان وعخلا ل١ ىلأ رعش 592 نم - هل ليمف بيجع طخ 0

 هامحأ دا واق ءاذب وس هعدوأ نا تعطتسا ولو هنوطعل ام باسح ىلع عيطميل معلا ] 3

 ترأرأ ذ هر ىف نامياس نب قاحشا ىل رلء تاخد دلو تن ىررظاث لعاظوفحم

 هيلع تاخد هنزإو هعارف تنأرو راحلا ميسؤر ىلخ ناك الوقم لاجرلاو نيطاس ١

 رطاسملاورتافدلاوريطامّتلاو قوقرااوطافسالاهيلاو>وهبتكت ب ىنوهاذاو ل وزعم وهو 2

 هنال مويلا كلذ يف هنم لزجأ الو بيهأ الو لبتأ الو متفأ طق هتارامخ راخلا»
 ناك ةحاد نبا لاقو ةءكحلا ددوسلا عمو ةوالاا ةماخفلا عمو ةبحلا ةباهلل 5 ميت

 ةريقم لزعيو سانلا سلاجمال باطألا نب رم

 هلوزن نعو كلذ نع لكسف هأرتي باتك هدد ىفوالا ير داكبأل ناكو با ٠
 هل ليقف ةدحولا نم رلسأ الو تانك نم م مئمأ الو ربق نم ظغو ار ألاف ةربقلا 2

 كلذ دعب طوطللا نم تورضو هابل اه ف ام لاتنام د ف ءاجلالق م

 لاو: نولمفتام نوملما نيتك اما 5: امن كلر ايا فاق د ةعفلم ردق ى لدن ا

 هءاتك وأ ىنوانم اماف لاقو ةرفس ىدبأ ةرهطم ةعوذ صم ر كم فديد : لجو زعدلا ١ ظ

 نب هللا فيَ نإ نب زعلا لا ندع دي 0

 او

2 3 
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 0 1 كيت قك كراتك“ ارتا لاقو هرهظ ءاروشنا د ا لاقإو هنت

 . هنكلونايسن ظفملا كلذ لخدبال ةظوفع تناكل مهلامتأ بتكد مولوابيسح كيلع

 ىف بيهأو ري ذحتلاو راذنالا يف 5 دار كر هم راف انك نا له زغو ىلاغت

 7 طاطخلا 00 قع 1 د الار فاي طي رهو عا طخو نودفا

 مهئاجه ىف مهرعاش لاق كلذلو يدسالا
 0 رئاو طريطاخالا كلت مك وانغ * اوزغاذا سيجلا طيراضع ملف

 ظ عرتنم ركذلا عرش 6 000 ار رس ذة لوك عا طوطخو

 ْ ا الر وعلا ةيسوملا ينبمت نك نابضشلاو ننلا

 قالخأ ضعب اموب ترك ذت اذا * مدن نم نسلا يلع نءرقتل ١

 ْ ةمرلاوذ لوي ضرالا ىف نيزألا طخ ىفو

 00 اراب ل ع * نا ريغ ةليح لام ةيشع
 عنقو راذلا يف نابرغلاو 1 #4 هديعأمأ طخلا وأو طخ

 . لاقفنركفو نب رتغاو نيب اذا كلذ ىلا نوعزفو ءاسنلا عيذص ةغبانلا رك ذو

 ظ دهاوتلا ىدثلا نامر نآيذو * لزم لك ىف نادبعلاب نططخمو
 . تلصلابأ نب ةيمأ نب مساقلا لوقوهو مومدملا هيلا عزفت كلاعتملاو لجخلا كاذيلا عزفيدقو

 ظ ناديعلاب تالعلا سملتل * ماوس دنع ضرالا نوثكتبال

 ناولالا نسحاك ءاّمالادنع * اهل ىرتف مبهوجو نوطسدي ىلإ

 . لاف هنانساب ثبعلا هارتعاف ةجاح هلأ الخ 1 هو ىدنك لا نب ثولطلا لاقو

 ٍ س رسب هم هلا انيرب #3 أسير م كتح هي ار

 ْ ْ مضر م يف ريك و ي4#<+> م َّى اوناكاذا ىدألا دع ءالؤو يرثعا اعرو

 نيل ءي سا لق وهو تارت
 ١

 و اع وى ىئى ماو قو 3 دج كما هلا 1 3 ادعاق ى 1 0 يئادر تراللك
 مسعد تتسم

00 



 نقل
5 0 
 تاصلا يبأنب 1 !اقو 1 03

 اكاد لطف نيل يرتعلا * 0 اتدو ايراج 0

 اك انصح طلب مهتادتط * لزج مراكملا 7-0 رثىف

 ىهملا طقلت ةنوز< ئهفاهجوز لتق هاما فديومو رخالا لاقو

 لوذخ نيلتتملا ىوحأ مأ ىلع «ةليعاشو نك لامك

 ليصلك حنج ىفوأ حبصلا عم * ىمملا هدعاهجوز نما تادع

 ئمخلا طقل ىلا .اهاعد يذلا مهلا الا اهئروأ ملواهجوز نع الع اهطعأ مل لوب

 دمحن ماشه اندشنأام طمخلا ىف اولاقاممو دوقالو لّمعىلاهنم لصوبال هتمنمل هنا ريخم
 ديزي, نب ديلولا اهيف 4+ هل ةديصصق ىف يدنكلا من :هملا لاق لاق ىاكلا فئاسلا نبا

 همالقا نم دساو هدا رع * هداجا مالا فتكىف املاك

 همالع نم للعلا ظفحتسم * لئام ةماس ا ءوط 1 م

 هماسرا نم طقنلا اهنايبل * اهءانبءاشي اذا فورحلا مدل

 هماخس اهنول ريغ 'ىح # هماخس دادملا تت ةفوص نم

 همالق نم روفظالا ةمالّمك * هفنأ ةريمش نممصقيف ينم
 هماءالت يف دازفدادملا ىقس * ىوتساف مءالن قش هشابو

 هماجعتسا لعد ناسالا قطن *« ام لكب حيصفلا وه و مجعتم

 هماجرت نم نولتيام نايبت * مسهل ةنسلاب ةجحارت هلو

 ةماكتسا لع هب حوباناام #4 هءاتك هن ءىش نم ظخام

 هسمال لفساب ةقلعم ميم * أهدعب مال و فاق هؤاحهو

 لاق
 هماثاءارو نم منتملا هجو * تأر ذا ليزنلا مترا تلاق
 هماميهدا نم هركشت نيعلاف * فد ها رت-ءاف نع ناكدق

 هماع لزيو نمو نيديلا حرس ةنرهم اهماع لزيو ندم مك

 (ناوبح 6



2:0 
 000 لر كد كذكو ع اهانزو اهلحري ديلولا بهو

 2 زحاع لمداعف حومللا قد

 هيالوادخ ري كاذ كادكو

 هماسح هدح فه 1 كيسا

 هماشه توم دعب ةفالخلا هلو.

 ع

 د هينا دعا ذ حربوفو

 *« اهماخلو اهحرس ديلولا بهو

 ةديصق د-ءاولل عنتمملا ىد_ها

 0 رف ف ا

 زال ىف ىاذملا ةعاخ ب ىيأطا لاقو

 ماع لقري تاب يرس كيلا

 هلامو هيلا 0 ام ريصإ

# 

 عئاط نسلا فرو رحم ىدصلا مصأ

 6 ا الا .ةيتحام+ اذ! ةيدل
 ه رسل حاب فاقلا ريعص نك دع

 8# هدم ثرذ ريغ نم ةقرالا

 تانزا كالملا كيع نإ دم مدع يئاطلا لاقو

 اءزاوت كليا اروص تحرامو

 هنايثب يذلا ىلعالا ملا كل

 اهئيجنالول ءاللا تاولألا كل

 هءاعل تالناقلا يعافالا باعل

 اهعقو نكلو لط هش رول

 بكار وهو هتقطنتسا اذا حيصف
 تغرفأو فاطللا سما ىلهتماام اذا

 تدون وانتا فا راغأ هتعاطأ

 تلننأ و ىلا نهذلا رعشتسا ذا

 تددشونارصنالا هنزمر دقو
 0 طك

 : فهصضوهوهءاش الءاح تار

 هؤافلام! ناوص ىلا نبا ئرآ

 اسر كتلي ردم ايما 3#

 لباوبرغلاو قرشلافاهراثآب . *
 لجار وهو هتبطاخ نا مجعأو 0

 لفاحملا مايملا ضيومت هاوجنا

 لفاسأ نهرو ساط ملا ىف هيلاعأ

 لمان آلاثالثلاهيحاون ثالث

 لحان وهو هباخ انيمسو ىضن
 د

 لفاخلا كلت كلملل تفاتخا ال

 .لساوعدنأ هتراتشا انا ىراو

 لفاوج ىهو ركفلا باعشديلع

 - لداعف هيف مكملا اماؤ نادك



 ْش ةرانن

 كار انا لما . .ةلالو ضب هل ةءاكىف يرتحبلا 1 0

 لاقق ةلحلا

 هك ىجدلاح باصم تقرب * تمحتتا 2 ا

 ىف ةبكسم ةقلحو ةراجلا ىف اشقنو روخصلا ىف ارفح باتكلا نولعجي اوناكو

 مال اخ رات ناك اذا رذخلا وه باتكلا ناكأم :رو يمتانلا وهباتكلا ناكا رف ناينبلا

 هرك هديل وديري فرشءايحا وأ انش نحر ل وأ ميظع سأل ادبعوأ مسج

 برام دو ىلعو دنق ر.س باب ىلعو ناوريقلا باب ىلعو نادمغ ةبق ىلع اوبتك 6

 ةروهشملا نك امالا ىلا نودمعي اهرلا باب ىلعو درقلا قاب الا ىلعو رّدشملا نك لا ىلعو

 سوزالا و م اهمنماو روثللا نم عضاوملا دعلأ ىف طملا نوءضيف ةروك ذملا عضاوملاو

 تاطيل طوطألا الكر لونأو 0 حو ىلع ىسذنالو ام. نم اهار ا

 كو ناعأ لكو نا كر عاطقا لكو كاكملاو تالجسلاو طورشلاو دوهملا

 ىف نوعدب أوناك هيلا دا::سالاو هب ةقثلاو كلذ ميظعتلو فاحو راوج لكو دعو دهع

 كيذلو نايسنلا نم اديعيتإو سم الل املك ةيدحلاو فلحلا كد مهل بتكي نم ةيلهاجلا
 بلغتو ركب نأش ىف ةزاح نب ثراطا لاق

 ءالفكلاو دوهملا هيف مدق * اموزاحلا يذ فاحاوركذاو ظ

 ءاوهألا قزاملا فام نضقن <: لهو ئيسعتلاو رولا

 نوكت ىتح قراهم بتكلل لاقي الو تكلاو فحصلا أمم دارب نسل قراملا» :
 الولو :قرف راتكلاو موقرلا نيب سيلو نامأو ىاتيمو علوا ند تكا

 موسرلا نيب سيلو رجاتملا ةماعو جاسلا باحصاو لوودلاو رذاوسا ا موقرلا

 دوقعلا نيبالو قرف موقرلا نيبو هلك فاظلاو هلك فخلاو .هلك رفاحلا ىلع نوكت ىتسلا

 ىنعم وأ باتكاهاكو طوطخ اهلك و قرف اهلك موقرلاو طوامخلا ني الو قرف موقرلاو

 ءاوملا ىف مطقملا توصلا نم ةروصملاو ةعوملا فورملا نيبالو باتكلاو طخلا

 ةيوجىف عنصي ناسللاو قرف ساطرَقلا ىف داوسلا نم ةروصملا ةءومجلا فورملا نمو
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 ءاوهلاو ةقيالاو دادملاىف ملقلا عنصيام لثم هناتسأ نطابو هناا فو هجراخ ىفو مفلا

 كاتي ناكام اهنم فرعءيذ تالالدو لثاوم قا>و تامالعو روص اباكو ساطرقلاو

 1 كلنا نم اروصم ناك اماهنم فرديو ءامدسالا لع” اهداورت ةرثكل روصلا

 ىلعو ملالا ىلعاك_بلابو رورسلا ىلع كحضلاب اولدتسامراصنالا ىلع اهراركت لوطا .

 مو تايهلا عج روصو تاراشالا روص بورضو توصلا يناعم اوفرع كلذ لثم

 عدوو ءارغالاو رجزلا ىبصلا مهف كلذ لثم ىلعو همسا باكلاو هبل نوذجملا فرع

 ا ىأر اذا يتح توصلا مفر عم ةبادلا رضح دتشا كاذ لثعو ددهتلاو ديعولا قونخلا

 هطققليام هل ىتل نا لبق بملا طّمال طا ه ءاع مهلا م اا ىأراذاو محدح ةكسمان

 سانلا نئازخ لعو ريثكلا لالا لاومألا عر متاولا شوقنو موسراا الولو

 - طسو ضربق مهل ليجالو ةكسم لوا قرط اه ةمأ ضرالا ىف سيلو ديدشلار رغلا

 كانهف ةدايعلاوةنايدلاو ةنابملاو ناطاسلاو ةكلمملاو كلملا تاحصأ امانا ممل والا

 فيك اذك متدنملادنسملاو مزمل نم طحلا جرخمالو مكحلا باسمملاو نتا باتكما
 اهر 0 ىف همتعت ةمأ لكف ةديبع واو ىاكلا ن :داو متيبلا ل لاق كلذ ناك

 ىلا تناكو لاكشالا نم لكشو بورضلا نم برض ىلع اهبقانم نيمو

 ١ ىلا مالكلا اراد ولا رمشلا لع كلذ ىف دمت نأإ اهدءلخ ىف لاتح اهتياهاح ىف

 حداملاو بغارلا رءاشلا ىلع نايبلا ةليضف ديش رعشلا نا ىلعو اماوندوه كلذ نأكو

 ديقت نا يلع مجملا تبهذو هب حودمملاو هيلا بوغرملا ديسلا ىلعةرثأللا ةليمضفو

 رضملاو نئادملا اضييورخطصا اضيب ريشدزا ينبو داديب درك لم اونبف ناينبلاباهرث ام

 داراعن نا تبحا ترعلا نا مث لاق سواونلاو روسملاو رطانقلاو نوصحلاوندملاو

 00 رضقو درا 0 و1 72 3209 نادمغ اونف رمشلا درفتتو ء انبلا ىف مجعلا

 نايخإلا نم كالذ ريغو قابالا زعو درام درمءاولاق درامو ذرفلا قابالاو بوعش رصقو

 000 لالا ءايسالا فرش ل6 نايا فرش خيبت سرالا نك ل كلذلو لاق
 0 اطيح ىلع فرشلاورضخلا بابقلاو تامااو سيواونلا ىف مهعينصك تاتويبلا
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 0 ع نقلك تم كر ظح نم ضعب لاّدق كلذ هبشأ امو زياهدلا لع دقعلاكو وادا :

 نورقلا ن ره قافرالاو ادا "كيلاو تاعارع !او. تاغؤاد || فونص ن هم اللا تبود 1

 ةيكطا نالادر رك او رك مفرأو ارك ذ بأ ةينب هل نمو ةيلاخلا مالاو ةقاسلا ٠

 ليمج ل :تحا ا ةرد >الا ف ىف نسحأو اهب عافتنالا ة ةهح ع 0 نلوم

 نأ كوالا نأش ى م ناالراملا ناطسو ةراجالا ناس نم طا ل ْ

 ندملا بسلا كلذب اومده دن مهتادعا زا ذا ذ اوتيع ناو مهلبق نم راثا ىلعاوسمطي

 مالسالا ماير ىفمه كلذ ىلعو ةيلهاجلا مايأو مجعلا مايأ وناك كل ذك نوصملا ربك 1

 لكد دايز مده امو ةيردملا تناك ىلا مان آلام ده امو ناد غ ةعموص نامع مده اك

 ناوى ينبل تاماشلا .ندم ءانب انإ أاحصأ مده اكو صاع نبال ناك عاضمو رصق

 وما هيلا قيررطلا لهسو هليبس جيهن نم لوأ نسلا ريغص داليملا ثيدحف رعشلا امأو ٠

 سوميباطب مث نوطالفأ هءاعمو سيلاط اطسرا بتكوة هدر نب لرلهمو رجح نب سوقلا

 لبق باّمحالاو روهدلا لبقو روهدلاب رعهشلا ءدد لبق نالفو نالفو طارقن ىذو

 نك روسو سيلا ءىرصا لوق رعشلا ةثاد> ىلع لدن و باقحالا

 اوردغذا نولخادلا هءيض * انسح>اونتبا فوع ىن نا

 .اورصن نم بيغملاب عضيملو * هيرامخ مهراج يلا اود.

 رفثلا اهكح ريغ تداالو * سدعالو فو ىرع

 روعالو  هناع رمقال « هنمضا قو روع 0

 ةالصلا هيلع ينلا دلومو ةرارز توم نيب ناك مكو ةرارز رم ناك مكر اظذاف

 ماء ةثامو نيس مالسالاب هللا ءاج نا ىلا هلاندجو رعشلا !:روظتسا اذاف مالسلاو

 برعلا ىلع ةروصقم رعشلا ةليضفو لاق ماع ىتئامف رابظتسالا ةياغل ان رهظتسا اذاو

 ىتمولقنلا هيلع زوجبالو مجرت, نا عاطتس,ال رعشلاو برعلا ناسا ماكت ن نم ىلعو

 هله« بجعتلا 5 طّةسو هنسح بهذو هنزو لطبو هءظن مطقت لو

 ذلا نوشنملا نم ةوأو نسحأ كلذ ىلع ادتبما روث 0



) 2)" 

 :؛ مدح قفارملا هوحو مهن رعو نطقلا باوبا مها بوبو اعلا مهل ماقا ام لك ىلاو

 دقو ميل ةلهاش كلذ يللا ةجاملاو مبيرثك مهديعبو مهرج أك مهدوسأو مهعدمك

 . انسحدادزا اهضعبف سرفلا باذآ تلو>و ةيئاذويلا مكح تجرتو دنبلا بتك تاقث

 0000 + ىلا زجملا كلذ لطبل ترعلا ةمكح تلوحولو ايش ضقتنا ام اهطدبو

 دعو نا مهنك ىف مجعلا درك ذل 1 ايش اهناعم يف اودجيمل أاهواوحول مما عم

 نرق ىلا نرق نمو ةمأ ىلا ةمأ نم ىتكلا هذه تلقن دقو مهمكحو مهطفو مهشاعل

 نا حص دف أف رظنو | ون#ار خا اك انيلا تونا َىَح تاما نإ ناسا نمو

 هطوحن ورعشلا رسوب نم ضع لاق مر عشلاو ناينبلا نم 7 الا ديس ف 11 ثيناكلاا

 قئاق>و هيناعم صئاصخ ىلع ميك.ملا لاقام ادبأ ىدؤيال نا_جرتلا نا هل جتحو

 ىدؤبو اقوةح 'ؤ فو نا ردقالو هدودح تا.فخو هياراصتخا قئاقدو هيهاذم

 ميلستو اهئادا ىلع ردقي فيكو ىر#لا ىلع بيو ليكولا مزلب امب موو اهيف ةنامالا

 فيراصآلامعتساواهناعع ملا فنوك< نأ الا ابةدصو !ممح ىلع اهنع رابخالاو اهيناعم

 نبا اع هللا همر ناك ىتمف هعضاوو باتكلا كفل' لالا اس تال و اتوابظإلا

 سيلاطاطسرا لثم عفتمل نباو ليهو نباو ربش نباو ةرقوداو ةعان نباو قيرطبلا

 ىف ةججرنلا سفن ىف هنايب نوكي نأ نم نابجرتال ددالو نوطالفأ لثم دلاخ ناك ىتمو

 . اهلا لوقتلاو.ةلوتاملا ةغالاب سانلا لعأ نوكي نأ ىغينيو ةفرعملا سفن ىف هملع نزو

 لخدا كق' هلأ ائملع نيناسلب ملكت دق م هاندحو ىتمو ةاغو اوس أهف نوكت ىح

 اهناع..ضرتعتو 0 دا ىرخالا ندم نيتغللا نم ةدحاو نك نال امهياع ميضلا

 00 ل حاولاب هرثا اذا ةةكيتك هيف .نيدتوم انهم ناسالا :نكمت قوكي, فيكو

 ملكت نا كلذك و اء ورلع ةرملا كلل تع رفتسا ةدنحاو :هنلب ملكت ناف ةدحاو ةوقهل

 . بابلا ناكاملكو تاغالا عيمج ةمجرتلا نوكت كلذ باسح ىلع نيتفل نم رثك اب

 هيف .ىطخ ناردحاو مجرتملا ىلع دش ناك لقا 4 ءاملعااو قيضاو 6 سلا نم
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 يجتتلاوةسدنهلا بتك ىفاناوق اذه ءاململا ءالوه ند دحاوب ىفياجرتم ةتبلا دجت ناو 0
 لجو زع هللا نعر ع ناد تك كلا | هذه تناكول فيكف نوحللاو باس او .
 عئابطلا ىف ىناعلا مييحصت ىلع ملكش نا دبر ىتح هياعزوجنالامم هيلعزوجاس

 نوكيو هوجوال هنالاءت>او رايخالا هو>و ىف 0 درو ديحوتاا ادودعم كلذ نوكيو : ١

 ةيصاخ العحف 2 رخلا ةيماغلا رابخالا ىَي هلأ ىتا ١ تالباقملا و 00 مالا رت رفتسم 0 1

 ارق وه ىذلا ريخلا ةصخ امن راه 7 ريخلا هصنخ ام ربخلا نم فرعل, ىتحو

 نوكيا كرد قع مومعلا نع هلةدارلا لاما وأ ةداعلا ةصخا# لثماا هصخنب امو

 مسأ فرعي ىتحو بذك الو قدصب ىنس, نا زوجرالامو اب ذك وأ اقدص ربخلا نم
 كلذ باتني ينعم ىأ دف دنع و عمتجو لمتش ينعم مك ىلعو ب بزيكلاو ندع

 لاحلا يس لعرل «ىش ىأو حيحصلا ن ٠ لاحم ةفرع٠ كلذكو م بلا
 نوكي عضوم يأ يفوبذكلا مأ لاحملا شحفأ َنيِلَوَعل ا ىأو كلذ زوج المأ 8 ش :

 لصفو ةباتكلاو ىحولاو ميدسبلاو لثملا فرع ىحو منشأ تدك م أ لاهل

 مالكا ةيشا فرع ىتدحو راصتحالاو طوسملا و روصقمملا و ديلا لكلا نيبام :

 كَ فرع 1١ يىم»و ريثك نم لول 0 يذلاو ميمهاش ناي تار م تاداعو

 ةضارلا ف ًاليخاا ٠ نم را ندلا ف ًاطغلاو ندلا مالك ليوأ ف ًاطخأ مجرتلا

 مجرعملا ناكاذاو مداو اهم شرعل ١ معبر تلا ةشيعملا ضءافو ءامكلاو ةئسافلاو ةعائضلاو

 مج راما لعام و لامكلا نمهناصتت ردق ىلع اطخأ كلذل لمكبال مجرت دق يذلا

 هماعامو ةيفخلا دودملا هماع امو ةيمودنلا رايخالاب هملع امو ليلدلا هش نع ليلدلاب

 ضعبل ةفرطخلا ضعبب هماعامو بتكلل نيخسانلا طاّمساو مالكلا تاطّتس حالصأب
 ةبرم نوكت نا دبالو ةءرارطضا نوكت نا دبالت امدقملا نا انملع دقو تامدقلا

 اللصقم انارمو الذم افوصوم اذه نامهفبال ةرفوباو يرعب نباو وويل طخلاكو 3

 مالقالافالتخاو تاغللا هتلوادت دق باتنكب فيكف بط قذا> نمو قيفر ملعم نم



2:0 

 قذاحلا ىلا. ىرري نين انويلا ناسلب قذا لا ناكولو ممالاو للملا طوطخ سائخاو

 لقانلاو علا دجال ىنانودلا ةغالب رادقم نع ارصقم ىلرعلا ناك م ة ةيبرعلا ناسا

 رافتغالا نم ادب ةيبرعلا ناسل ىف هتغالبر ادّممب ضرب مل ىذلا ىنانويلا دج لو ريصقتاا

 000 نإ كلذو نيدساتلا قاتصال تاقآلا نم ضرعيام ىلا ريصي مث زواجتلاو

 ف هدجب يذلا ًاطخلا نم هدب ند ةنيبلا كلن نكد هل سأل مئأطخلا امدح

 هلاح لع الخلا نمر ادقلل كلذ كرد نم كلذب ضراعي 3 هئم صال 3 ةيضيدلا

 :إ 0 دارااع لو هتخست ىف هدحباال ىذلا طقدلا حالصا هتقأط نم سبل  ناكاذا

 ظفالا رح ن٠ تاقرو رشعأشنا نوكيف ةدقاس ةملكوا افيحصت اصب, نا ىاذكلا

 لاح نم هعضوم لأ هدرا ىح صقتلا كلذ مامتا نمد هيلعرسإ قاوم فر.رشو

 بالا اذه هزجعا دقه: مكحلاو رجاتسلا ضراعلا كلذ قيطي فيكف مالكلا

 اذهريصي مث احالصحلاصلا دازو دسافلا حلصا دق نير مب ذخأي هنا كلذ نم بجعاو

 لوالا قارو'ا ةرنس ىناثلا قارولا هيف ريسيف ر أ نال هنن كلذ سدكل

 أطاغ ريصي يتح ةد-سفملا ضارغالاو ةيناجلا يدباالا هلوادتت باتكلا لازي. الو

 طاطخنلا هرواعتتو داسفالاب نوجج رتملا هبقاعتت باتكبت مكناظ امف اتمصم ابذكو افرص ظ
 نوكت كف اولاق ةعنملا يرهد دالبيملا مداقتم تلادآ هل وا كلذ نم رش

 مقام ىلع رمالا ناك اذا تالا لاف ىتملا ركقلا ند ادخل عفنا بتكلا هلم

 ال0 اكو هر 5و هلضقو ةتشب هذهأيش نا امولعم ىليلا مئازن ام ىلع ناشلاو

 قرح صمعتنلا لوادتو ةاسفزأ كاذ ىلع هنوق تابثو ميضلا مل ىلع ء هلأ ا ررظم

 هعفاو تفابأ لوح وه نا رعش ىلع ميدهتلاو ناحل ىلع .ليضفتلاب قيدحو ميظعتلاب

 ةيحالطصالا مفانا نمو طوسمملاب سلو روص#لا بد الا نم كعب وهو هلها لع روصقفم

 يف تال آلاو قافرالاو تاعانصلا نم ملاعلا ىف يث لكو ةنبب هتقيقحن تسيلو

 بناتك لثم مكنيبو ا 0 0 ئه اهوراءشالا ةرددتكلا هذه ف تادوح

 5 اعل 0 بتك و جاجا هل ول أمم ىلوشحملا لثم زد وابلاح ناتك لكم و سدياقا

0 
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 فاش فاك قابلافةربمو ةمولظم ةصوة نمو لس 1 خال اهبف 8
 هفن ىهتنموانيكحام يلعف(رعشلا ةليضفامأف)ةلماكلا مئابالاطاستلاليمكت ناك اهتم بئاغلاو

 قطنكاو تظلاو بايدلا تك نم سمان م ىهتتا ثيخلا 1

 تال آلا وةمعطالاو راها دمحم ربأو ةراجتلاو ةحالفلاو نودللا ةفرعموة د: 7 ]

 تانوطسرتلاو تانالراعصالا فو تاماّلا ىف ىلا ةمفتمابو ةمكللاب مكون م ضو

 دروزاللاو روفجتزلاو جنرسالاو ءاسفيسفلاو جاجزلا ةعنصو تاعاسلا ةفرعم تال و 1

 قاطملا قرات شل ورداشنلاو انبلل مكل و*تاجراشقالاو ثاحرنالاو د , رشالا 9

 جتشاتسنلا جارختساو جدرزا بص مهخو» مب موق ىلا اهم كاكا درو نيطاسالاو ظ

 لمعو يذادلا بارش جارختساو تاقارالا لمعو تا زاسجا ذاختا و د قلو

 ةزرخلا ريغ ةراسلا ةريقملا نف.دلا ردباا ُْق يرحل نع لوأ (جاجملا اكو تابايدلا 0

 صعب لافالولا الا | لمع نم لول ناكو ٌؤجْؤملا تاوذ ريغو ةدطاس ماو ةنوهدملاو آ

 ا ءايركالا زاجر
 انو العا نر هأ زخأ ع ةاتاع 0 0 تح لوأ 00

 ظ - (رخآ لاقو)
 ضيف اهدا لما * صضيب نوف ىئنادصأس يش :

 الولوّبشلا ةعنص اوفرعتجمل تانال-+لا باوبأ نم مكوفرعام الول ( مو-قلا لأقو )

 دوتلا هيف رهاذ متءاع ىذلا نأ ىلع راضنلا اوفرعتل ضرالا هجو ىلع نيصلا ةراضغ

 ينل روهالا نمكالذاكاو هوجرختسإل اف ثلا نا ىلعو رشا ماع نع ةعدلا صوقنم :

 م 0 أملف ةكاسفأ مهخأ ب كئاذشلا رفصلا ىف ري>الا لب د ن* « قطانلا طوفسا اقانتا تعفو

 مسلو» مك ك1 مام ع كلذكم ناصّقنلاو ةدايزلا قى 0 اع نوللا نم : اطعام

 مكوئروأام ف هناا قي ا ا نص أدحأ نم كلذ يف نر رك

 فازات نإ ناش * لوأ نا مأ ملع دقو قافنالا فا رط نم ماكا 0 نوكي نأ اماو

 توذتفاخو ماع كو ةيمحنلا ريس ف اوديزإ نا نيلاعلا 5 رح مأ نأ

 ( ناوبخ 5 5



 20(2 ظ
 آ00 دارر ها لالخ ىتوجف ريلا نماقونو ىثلا نمابورض تشم تكر خاملف ديشرا

 - نامهترمأف ةذل ةحارلا عمو ةحارزجللا كلذل تدجوفروءالا مهفتورايتالا نسحت ةأ ما

 كلذ لكىف ىه ىف يهو نوبيديو نوئطخونودعبرو نوبرةباولازامفةريسلا كلت ىامماوريسب

 : مهنغ رف أما م ودشام كلذ ةفرعم نهاود_-ثىت>تن رعامو دف ىلع مهن طلو مهم” وص

 عابتا 1 انا نودي نان مك ا عيجولخمال كلذ كو»«ىوتساو م يتح كلذ ماعال

 را

 عضاو ىلع ىرذ نم ىلع جاجتح لاو باتكلا عاذ طصا ىف بيغرتلايا لوقلاانب عجر م 0
 . مهتفانمو مه راضمو مهد.شا سو سانلاى واغم ةفرعم ىف ةمعن اا ركش ننال 0 ا

 : دل ناىدباملضنا اواهجناو مهداشرإ خ وتثنأو مهعوقت فمهتوؤم لق لتحنا

 مهداش راف لب أب نتكلاعا رقنا ىلعد رشن لثع هيف فةمعتلا ىقبتسل ْن اوهلذب لثع مملاناصي

 0 وةيوصعلاط رفتوملاظتلا رثكيو منصتلا دتشي ىنالن || مم ناك ذا مهيقالت نم

 نم ءايحتسالا عم ةسايرلاو ةاهابملا ةوهشو ةباغلا بح دتشب ةلباقملاو ةهجاوملا دنعو

 اذاو ناابتلا رهظيو نئاغضلا ثدح كلذ عيمج نعو عوضملا نم ةفنالاو عوجرا

 نع تيدعو فرعتلا نم تماقما ةئيهلا هد_ه لعو ةفصلا هذه ىلع بولا تناك ْ

 نال ةحالا ةباصاو ةيغعبلا كرد نم عنك ةللع كلا ف كسلو ةلالدلا عضاوم

 ظ 0 م مدعدقو هلّمع بل تاانالو هيبش يهاد.ال اهيناعم مه ب درفتملاو ابسردب دحوتملا

 هملق حجريو هفلؤم مدقتيو هيحاص ل_طشب دق ب 0 «٠ لاشي اا ومو ىهابي هل

 .دجوو ناس 5 ىلع هيفام رهظيو ناكم لب أرقي باتكلا نا اهنم# رومأب هئاسل ىلع
 ليحتس أ كلذو راصمالا نيبام هعايتو راصعالا نيبام توافت لع نامز لك عم

 .. نازوجتال هتيادهو ناسللا ةلقانمو . باوملاو ةلأسملا ىف عزانتملاو باتكلآ عضاو ىف

 ١ ىقبو للا بهذيو هبتك ىقبتو ميكا بهذي دقو هتوص غلبمو هبحاص سلجم

 0 تناودو اهتمكح تيحع نم تدلخو هتك ف لئاوالا انل تعدو امالولو 1

 آ 0000 بت انلع ناك قائتسم لك ام انستفوانع باغاماهب اتدهاش يتح اهريس ماؤنأ



 مههشلللا سس ص 2
 فعضاو ةمكملا نمانظح نسح امل مهمالا هكردن نكن مل امانكر و 2 ايليلق 0

 انءاوح هكردت امل اني راجت يهتنمو ان 00 غلبمو انتّوق ردق ىلاانأ الل ولو ةكرعلل لاا '

 رطالاواميّمع يأر لاداعو : زعلا تعفتراو ةمملا تطّقسو ةفرعملا تاق اس و 0

 نسحأو اراعخت اهنم فرشأو امغن مهبتك نم رثكأو«لتملا دارتو سلسل رسل ١
 ةئيسلك فيرمتو ةمكح لك نعرابخالاوةتحرلاو ىدل 1 ااهيفىتلا ىلاعت هللا ىتك اعقوم

 لاقو فحاصملاو راحلاو فحصلاو حاولالا ىف ىلاعتهّللا بتكت لاز ًابوةتتح
 هش نم تايكلا ىف رفام )لاقو(هيف بيرالباتكلا كلذ ملا )لجوزغهللا ٠

 ادع نأ اان نوكم 3 ىئيليو باتكلا لهأ ليجنالاو ةاروتلا لهال لاّشو. 1

 نم نام اودجو امترْبك [ةريسلا سماتدجو دان لع اضاننف نا
 عنمي امو مكتع ام راهظاب ملاعلا ر ظتن مف اند جو امم رثك أ ةربسلا ن ل جب اندعب ' ٠

 ديقلا مج ىوحو رهدلا حلصو لولا ن :كمادقو همااع ؟ مايقلا نم قحال رصانلا

 ناسنالا دج سيلو لعلاو ن نانلا قوس تماقو نهطلاو ملاذ حير ثيهو

 2 فرصدو دق ضارلا ماه هذا لع ربسهلاو هفدش  امةمو هير دياناسنا نيح لك

 جاتحم اممو اديتع باتكلا ناكم لك ىف دجم لاو .هنم دشأ ماما ة اص
 دايج الواو ل ةثادح مأناو هر ذلوخ مانأ ميلعتلا ىف طرف نم رثك او امئاق هيلا ظ

 تعزنو ملعا بلطا ءالؤه مه تكرحت امل اهرصتخمو اهنيبءو اهتسحو بتكلا ٠
 ىلع لحلو 11 رامغ ىف نوكت ناو لها لاح نمد أون دال بح لا

 رابخالا نكس ناىعام لالا ءوسو ليا ست ا ءالؤه 0
 نا لبق اوهقش هع ىلاعت هللا ل لا كلو يكل الا هرادقم نع :

 اماع نيسمح ءابققلا ساكن كر راث لا ىلاطي ل جراد دقوماودودن 0

 ءابسشاو ةفينح ىلأ بتك ىف رظني نا الاوه امف ايضاق لمجتالو اهيقف دسبال وهو ُ

 هنا نت هاير ل نكسر هند راذعم يف طولا بتك ظضو ا

 + كا



(:11) 

 اك اح ريصي, ىتح رييلا الا مانالا نمي لع رع ا نا ىرطابو لامملا شنب نم

 ىلع الا هبتكيالنأاب اك تك نمل ينبنيو«نادلبلا نم دلبوأ راصمالا نم رصم ىلع

 0 ال1 سر ال تدل عرش ميكو رومالاب ملا مهككو ءادعأمل مهلك سائلا نأ
 . اذافارجعو ةنتف باتكلا ءادتبال ناف ريطفلا ىأرلاب ىضربالو ال_ةغهباتك عدد

 داع رفاو سفنلا تداعو طالخالا تعجارو ةكرملا تادسقو ةعيبطلا تنكس

 نم صقنا ةءالسلا ىف هءيط نزو نوكي نم فقون هلوصف دنع فقوتف هيف رظنلا

 رعاشلا لوق ىنعم مهفتيو بيعلا نم هفوخ لزو

 راثك او ”يع مهب جاي ىتح .* هتولخ موقلا رغت ثيدحلا نا

 لل عا هءرتس نا فاخيف رد ل لكل ف 2 طوق دنع فّشو

 هتءانص لعأ ن :.م ةلزنملا نهار ةيودخ دعف دنع هملس الخوأ هدحو هسرف ا م

 0 م رثك !أمف هناقعو .ةيرضدنع بدؤوملا يرتعيام هءرتعي مقلا بحاص نأمل

 ةارأت عايطلا نكاس وهو برضلا ًادتبا هلال ةئام بر ف طاوشأ ةدمه لع

 ىف دازف ةرارملا هيف عاشأف ةمد كرك فرض املف لالق ألا فراغا نا نوكيسلا

 ءودتس نه رثك أ امف ملدقلا بحاص كلذكو راثك" آلا ىف يأرلا نا ىضفلا هارأف هبضغ
 رو نكم. لالثألا ع وتر تكل ردد رادقم ديراوهو باتْكَللا

 ناددلو نءهيرتءيامهرتمدام اريثكفعبتتملا نكي ملا لقاعلا نأ (رءاوردعب ًراثكآلا عب هلا م

 همنا نم هنماس نرقأ هظفل نا ملعياف هريغ نبع ىف ا هنم هليع ىف نسحل

 نيع نم هءءادبو هش نم هثدحا ءىث هت رح نال هدلو نم امحر هب س ءأ هتك رحو

 ءاوسالو اهفذَس ةماخنلاو اهطخمت, ةطخلملاك دلولا ائاو تناك هسفن نمو تاصف هرهوج

 ا نبات ىح وكل ١ ةكرد كرارصاو كتم نكي 1 ايش كترج نم كجارخا
 عيمجم هتنتت قوف هبتكو همالكب هدتتتفو هرعشب لجرلا ةنتف دمت كلذأو

 عماسلا جاتحمال يتح هيناعم ماهفا ىلا هنم جوحأ ءىث ىلا باتكلا سبلو هتسسن

 ةوشألاو ةلنسلا ظافلا نع هب عضتري رادقم ىلا ظفللا نم جاتحبو ةبورلا نم هيف اس



 ء- هدئاوز 0-6

 ها 0 0-0
 هةيفصنو 0 و ادح هند نأ هل سلو مالكا ىشحوو بارعالا سورزغ ند هطحو ْ: 5 :

 طقساو هر هلوضف فوج دق ىذلا طظفللابو تالا اللا نكح ىت>هنورإو

 مهل ددجي نابالاهنع مهغي مل كلذ لمف نا هناف هيف بوشال اصلاخ داع يت .

 ديزتالمماهفاتراصو مالكلا نمط وسبملا اودوعتدق مهلكس اناا نال اراركتواراصامأهذا

 مسو دق ىذلا قطنملا باتك نا يرثالا اهب ذخؤيو اهيلع سكم ناب الا مهتاداع ىلع ٠
 باتك ىفو هرثك ١ او.هفال بارعالا اغابو راصم الاءاباد ميج ىلع هنأ قول الا اذهب
 نم همهفي نا نكعالو هوذا ءايطخلا ضع: هعمس ولو ىص دقوىنرعوهو رودي مالكس ديلقا

 نم ج رختسا يذلا يفطنملا ظفلل دومتو رمالا ةهج فرع دق ن وك«. ىلا جاتحهنال هميلعت ديري :

 نالاتزاجيالاا يدنا لاك هللا ىمراو تسو انام لاقز مالا ع

 نينمؤملا ريمي ىناق اراحص لاق لو كلاذك وأةيواعم لاق ىطخ الف لؤقتو ى عمت الف تيجي
 دلاخ كلتش و م .لالو ىلعذخال تلد زايعالا نع تللا الاسد يلعتالو يطمن ال

 كلوقو لوَقل ب نمضتم طال كاوقناةلهولوأدنعو ةهيدبلاب فرع امل ناومص نا

 انضعيللاق الثاقنا ولوهوّصرو هوز ىلا 6 تدع اذهو باوملاب نوضطتم ىطنالا

 ظفالاو فورم اددع ةلق هب ينعي سيل زاجالاو راصتخالا لوقب هنا تننظا زاجالا ام

 كلذكو َح 11 كف راموط نطل مس أهف هياع كا نم مالكلا ند بايلا نوكي دقو '

 ىفتكيوهوهدادرتلالو هقالغال أند قو الام رده فذحت ناكل يخي امناو ةلاطالا

 شفخالا نسملا ىبال (تلقو) لطملا وهفرادقملا نع لضف امف هرطشب مايفالا نم
 م أاهضعل مف انلا ا 0 ءانلا 7 ُأتأ

 ! يل كحل اذه ف 3 دق امئاوا أومرشيي 1 مف س مالا لب ا 5 50

 بتكلانوبتكي نالفونالفو ما ذأ مهاربا لابام نكلو تنفذ | هكا لا هكذا
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 هتانع ةدشو هرظن ندسحو ةتدفاو» ُْف لم اهذخأب مث ممعزب هلل
 : 01 مهفيالو

 "2 نيرهش ةعبير نب ناماس سلج مايأ طورشلا هذه بتك ىتمسلا فسو.نأول(لوقأو)

 كلذ ناكل ةرفوم داما لع وش ةبلسام واقلاو نالجر هيلا مدقتي مف ءاضقلل

 ةسايسلاب الهجواصقنو ةرارغكلذن اكل ناملس طورش هرهدىف بتكولواونلو الطخ

 اذاو اولاط ًارئا_ش علا نيب حاص ىف اوبطخ اذا سانلا اندجوو ٠ رهد لكى حاصيامو

 كلذ سيلو عضوم ةلاطاللو اولاطأ كولملا حيدم ىف نيطامسلا نيبرعشلا اودشنأ
 باب لمتال كنا ىلع لك أينأالولوزجع ن زم كلذ سلو ع-ضوم لالقاللو لطخ
 ْش برقعلا ىفو ةضوعلا ىلا عم در ىو ليشلا ىلإ جرخ ىتح ريعبلا ىف لوقلا

 ىلا جرت ىتح بابذلا فو ةأرملا ىلا جرخ ىتح لجرلا ىفو ةيملا ىلا حرخ ىتح
 0 عيسلا ىلا جرشت ىتح ٍبئذلا ىفو كيدلا ىلا جرختت ىتح باكا يفو نابقعلاو نابرفلا
 ١ ىت> فلخا ىفو فلنا ىلا جرخت ىتح رفاملا فو رفاملا ىلا جر ىتح فاظلا ىفو

 : ةماع و ريطلا ىف لوقلا كلذكو ىاذلا ىلا جر ىتح نئربلا فو نأ ”ربلا ىلا حرخ :

 لت لها ل نأ هلو دك نار تانكلا ١ ةلجنأ تيار :.فاتصالا

 00 000 اكو ردك مك ناديا اتكيت ناو فال ةلاطالاب هبف لع

 00 .الو ىناثلا ىلع مجهي ىتح لوالا بابلا هيلع لطإ مل عيمجا ةءارق دارأ ناف ةدح ىلع مأ

 20 ضعبلاماج نوكي, هضءلو فراتةسءو ديةتسم ادب ا وهف ثلاثلا ىلع مجهر يتح ىل اغلا

 رثأ نم جرخ يتمو رثالا ىلا راص نآرقلا ىانم جرخ ىتمو ادئاز هطاشن لازي الو

 - مكح ىلا رداونلا نمو رداون ىلا رعشلا نمو رعش ىلا ريللا نم جرخي مث ربخ ىلا راص

ا لالماو لأن وكي نا هلعلو بابلا اذه كرتيال مث دادش سيياّتمو ةياّمع
 . عرسأ هيل

 امناتنكذا انس هارأ تسلو ةفارخو فخس يلاو ةهاكفو حزم ىلا ه ىغذي ىتح

 0 برعلا بطاخ اذا قامو كرات هللا امأوو ءاملعلا بادو ءا اكل. عاما

 00 الذ اماخا داو 11و ىحولاو ةراشالا جرخم مالكلا جرخأ بارعالاو

 9 ءاذتحالا و ءاملعلا رز عابتا لمعلا توصف مالكلا ف دازو اطوسبم هلعح منع ىيفرأ



اب يذالا تاردابال م . 2 :5 ١
 مهفيفر ىشح

 ْ الاوضاع هل

 #3 ةدعايم وأ نرعأ تلقانل

 00 لاو نو :

 هن ثتء.صتعا اهنم لئوم امنأ ا

 #َ مه زجعم تل 0 تل 4 1

 #3 الذجمب ارورسم تلا تن

 « ىل قطتتو ىتوملا تدع اذ ١

 ع تينغ فالاو قوس 1 1

 * و.هسيلجال ءاسا- نمهلل

2 

 أ|.كح
 ا 0 1

 يدب تددم مسهنم بد ااماف 1

 1 رأد مايا مك نمر

 د ايمفام ىتب

3 

3 

 د
00 

 6 م تئشوا

 * ومهردع تدهاش دك .ىناك ىح

 « هتيهن ملا ىف ترصق الئاقاب. :

 م اوناب دق 2 لئاوالا نا ٠
 3 فل ا يبا ءىرما لثم تاماك 5 07 2 :

 -؟ 1 4ةيحص فص ١ وهو 0 1 (لقو) ٠

 د اهتييمح ف امسو ل تحاز 0 0 0

 تتاح اهلمق أصولق تمر نا 2 0 :

 (زجارلا لاقو) ٠

0# 

3 

 سستم تشل لل ل اا
 هل ةءلك ىف بتكلا ةفص ىف(ربسي نبا لاق)ةعامجلا هيلعامب ذخالاو ءامدّتلا لاثم 0 2 0

 برهلا ينص# ملف مهنم ض را

 2 روخاملا» :سواودلا»آلو

 باطلا 00 اثيثح ىئارو 0

 نيس تنارقءايرهالو انوف

 بغدشاالو ىوكشال ةاوبأ اراج

 دكا مسهنم ينع ب تاغام مع نع

 برا مه ريغ 00 ف ىل نسيلف

 بقت رم ءو_سأل ودهري شع الو

# 

 بعشلاو ماي.الا ىلع يلايللا ى را

 0 يدب نم سرق وهف هيلا

 ىنلا ىلا

 ترذ قطنم مه:«هيقالبالو

 3 نر تاقث

 برعلا 0 2 ةيله لا ف

 بذالاو . ىازلا فيك ريت 0

 بح مهرهد نم مهنود تضم دقو

 بستتني لاق اميف لهملا ىلا

 كاوق فالخ #

 اذا هنم نر

0-0 
 اويهذ امو اوناب ام

 فسستكت تامام

 اهسونيتسب اهيف هل

 اددسلا الو ىندالا اهل تامح ا

 ادلب كَ نك ءاحامو مو نيكس
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 1 رهدلا ثداح ىنذبو صبت مقلاو ةاودلا نأ ىم

 (اممو) بهذي دامو هب ىنذخأتف ىلا كك ” يذلا هك

 دادغبو لصوملاو ةقرلا لهأ ملي نا زجي مل بانكلاالوإهن [تاتكلا عفت ىلع لدب

 ةفوكلاب ةثداط انوكن ىتحموإ ضايب قةئوكلاب ثدح امو ةرصب | ناك ام" طشاوو

 ١ ْ . ءاسما لق ةرصبلا لها اي معتق ةودغ

 70 دككءاصملا نق ناكاس_فيكوءاصالا دعب ناسنالا يرتس ام رك ذ باب نجم

 7 ةيشاااو و دقلك ةمشملا هءركو نانصو رفديذ ليقو ةنتنم حبر ىذ لك(اولاق)

 ةنانكو نت انو ىصالا ناذ ناسنالا ريغهنانص بهذو هنثث صن ىدخ قم هنأف

 ” نوكنال ةحئار مهداسجال ديو نخل يحرم قرفلا ثرخ أ معلو أ

 ىخريسا همظعقد اذاف قدي همظعناف ىدخي ناو.لا نم يش ثلكو اذه اذهف ممر

 لاط ىدخ اذا ناسنالاواياد الضع ناك نادعب ايطر 0 داعو همظع ن ءارو هَ
 مادقا لوطاضي.أ ن نايصخال ضرءنوهجولا اذه نمنا ويلا ميجا طاتلاف كرو 00

 نسلا ىف مهنمط لوأ نم كلذو لجرلا عباصأ ىف ءاوتااو ديلا عباصأ ىف جاجوعاو
 ٠ ةسالمو ةضاضلاو ةبوطرلا دح نم بالقناو لدبتلاو ريختلا ةعرس مهل ضرعتو

 ا( 0١ ناو دريكلاو شركتلا ىلإ هقيربو للا ةراكو هتفرو نوللا ءافصو داحلا

 "اس ضردو نايضعلا ضو بايلا اذ لاحلا ءوسو لازحلا ىلاو ددحتلاو

 هناكو هنول ىف عملت توسا نورا ير كأن نع اخلاو عرزلا لهأ نم ةركآلا .

 بهذ هس٠ دق ةْضْف سيضق هناكو ةير ةراج هناكو ةولحم ةليذو هناكو ةننص ة 0

 05 كلذ كهذي ىتح :ةريسث [سنالا كاذكش ليال مث در ل اح و فتك

 فئاراع نم ناكو بصل ةلثو لاب , عارف ىو دغر ش.ءىفو بصخ اذ ناك ناو دوعإل

 هيلع مهوت, هيلع ةمالسلا ةبلغا ناكو٠ ىصخلا يف هلوق صاقلا لع . كيع هل اجأرام

 ' ةقلع هؤادرو ةفلس هتقر٠ ريقفلا لاف هصصق 1 ريقفلا ركذ ىذلاوهو.ةلفخلا

 : دريك و5 هدم هةمصخ قر ءاقك اذال اف 0 رك لاق) ةةلشهتكمسو ةداذ هتف درحو
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 ةتمد تيرثكو ةتحدما ككاو رو راو هندإ> ت تاو هن لدعم تم -

 امان الف هب ناك ىذلا وضل ماعق اذاو:ةأرال ماصنال اكتم ال "يملا ١( ولقد ) 0
 لاكفا فالك نودع را ممافصو 00 قلو رك. نه كلذ هس

 رك ذلا عابط لع و هعابط ريصنو ا مرف الو ارامه ود سدا يذلا ل 0100

 لارا قالخأ نى. وانو ردد نع مو قالا هل صاخخملا لعرو ىف لو

 ابذي 1+ نوكي نأ ىلا جرخيف ابك اجو زم عقب هنكسلو ءاسنلا قالخأ نم هلثع قحايو

 رادةم نع سيكرتلا هدلوب امو ةجيقنلا تجرخ ارو ءالؤد ىلا الو .ءالؤد ىلاال

 (اولاقو) باتكلا اذهردص وف انددعامكالذك ودب وأرم لخباار< زو م نيوالا يناعم

 ةموسقم سوفناتاجاح هوجوىف ةفورددم تاوبشو رادقلا ةفورعم يوق ناسناللو

 اهناجاحو اهتاجازمو اهعئابطب ةقاق سوئنلا تناكام اطاعتسا كريو .ابليطعسا رود

 نم مهمئابط ىفام حكنملا باب ىف لخديو | رعأو اهاوناو اعرق حكنللا 0

 ىلا ةحاحالو ةرصنلاو ةريكلال هباطل نم مهنف ميظع موباو ما م تاب وهو 0 ا

 هشارف لع دولوملا تبدسل لع تيضغاو لاح برعلا لا كالذلو ةودلاو َّك 50

 (ةليمر نب تيشالا لاق )لوالا جوزلا نم هْنأب هملع طاحأ دقو ٠

 لجرلا اهمأ انع كسفن نغاو.. + ارتك كررشت اليراقالا لا

 لمكيف انايضق تأ غبتلا و د # 3 رك هللا شا 0 لع

 (رخاآلا لاقو)

 نويعنر هل ناك نم ملفأ « نويئيص ةيبص ىلع ا
 ين. لع لاع ةسافندلولا لجرلا باطيام 01 ندلا فمطونينبلا رجص ىراموكشت

 قا ةقوداباوالا 2 5 مرتو ةاضقلا هيل نأ نمدقا "الود
 لعو !سلاو عر الو ركذلاءاةبادلولا لطل لج رلامهاعرو ٠لاجرلاب هب عنطصلو مامذلا

 ةيافكلاو بسكال وأ نيءاسأا ددع ىف ا زااو 1 ميف باوصلا باط ةهجا

 هع نءهيلعمدأ ين ىلاعت هللا عبط اونا الا عونءاشو عانتمالاو ةرصنناو ةءقادمال 1

 ) ناودح 0



 )٠نة(

 يفدازدلولاهءاجاذا ناك ناو كلذ ىلعرين انسااو مام ىلاعت للا عيطاكل سلا رثكوةنرذلا

 - لمت>يف ٠ ةله ةلخب 0 هللا لص ي لا لاق دقو را

 نمرتك اكلذ يف سلو هل دصق ىش ريع ١ ةدوحوملا موءطلاو ةفورعملا نو دلولا يف

 هياعامفالخ ة ةفاعلا ريغ ماما رد الا وا( رد دور كلذ لا سلا عوزتو عابطلا بلط

 نال « لزاعلاب الو راي تم الع هدا نك د دلع لاف ناو لا نم جاوزلا باك

 "00 فاضارمع 1 لزغ داولا ميك اذا جوازاا ناويل ا نيب نم ناسنالا

 حتاوح امنا نمىلاعت هللا دارأ ا تاه هلو ترخس كللذل دلولاو ردلا باط اهباغ اما

 0 3 0 الو 0 -- ىهغا 0 00 00 0

 وه ان 0 0 00 0 يش ةنم :

 ببطتلاو صدتلا الا نك ل ولو ءاسنلاب ةقلعتملا بابسالاو ءاسنلا ىلا فورصم.

 ركاز كبكلاو "لاو غيصلاو بيطلا نم اسهل ًاقفعي ىذلاو بضختلاو زرطتلاو

 فوخو اهتسارحو اهلظفحم مامهالا الا هل نكي ل ولو ىنك ام كلذ يف ناكل ةين آلاو
 - لانلتاف < ةريدغلاةقشملاوةمياظملاةنإللا كلذ ىف ناكل اهللع ةبانجلاو اهتيانج نم راعلا
 0 07 0 دكلا فاصالاب نيذلا لاثتشا توك هلحأ لجأ نم يذلا وضبلا

 ّ امباو ةقلخلا اممذعل مو بيكرتلا نم لطم مل ىوقلا كلت 00 و رارطضايف

 ل لع نال لك ع نم ةدو>وم تناك اذا اهادب "لف كا املعلخدأو دسب اود

 .تمعاذا امسالو هجو نم تضاف 'هجو نم تفرد اذاف هتاذ مدعل الإ مدعيال سنو >

 ا ١ دل متناوأ ضيفن نا ند تءادو تتطور زغو ترخز اذادب الو تعزانو
 حكنملل 0 دا ىوشلا كالت تءتحاف مادملا عقوك مق مقو« هل باب حكنملا دعب سلو

 ّْ 8-0 ف نابوقلا تيوتا |ذاف ماع ءالددنعىتلا ةوقلا ىلا سكن اا بايهياع لهتشيامو

 0 هَ .ًاودمأل هنخا ملك ا ١ يهلخاراص كلذلز هليج-ىف ةءاغدعب و هك يفزمابأ ناك

 ظ ةكرملا نءةدلوتملاةرار ا ةحباخو ةعبط ةحاح ردق لعو همضه نوكب ءارهتسالا ردق

 م



 )١ه(

 اولا ظعأ ن م ةكرحلاو ءارمتسالا باونأ نقئا نم ةورشلا نال ءارمتسالا نوكل 2
 كلذكو هه 00 رجا ك كلذك و٠ روكذلا ّ ه-:م معأ ثانال فل كالا مومو 0

 كلذ ىفوتسنت اهنكلو ةأرملا لك أتالام دحاولا سايل يف لك أب لجرلاناكشأامولاجرلا ٠ . قود توييلا يف ءاسنلا كلذكو شبكلا نود ةكمرل كنك و نوذربلا نود 5 را
 ةدم ريد .هقباكلا عرس مه ا عل س يب ىلا منو اذه يف ناي ايمصلا نيس 3 1 9 ْ رثك أم أعط لصاح نوكي اهم كلذ ماودب هو موظنم ريغ 5 هيلع ىبريو رادمملا 0

 يصخال ريصيف لوك املا رادّقم ة هرج 0 مدو سا هأ "راف مطلارا دم ليلق لك الا 1

 يتلامكن 10 ةوهش ىن :ءاذحلا وباب 0 ىف هيوهش ىوق عامجا مث ءاسلا همس ع نم هبيصن نابيصُ 0 ّْ

 ْ ٠ث وغردب وذر لاق لك ا : اد دب ناطعبأب ليقو ( 0 تاو 0

 كلذلو هلك 3 ن انالا ترلطا ذأ فقر 7 اماه دغخأ ةودالا ترا ص ثانالا يهم ةدشاو ْ 1

 نوكن ام صرحا كلذ هيشاامو تالكلا نم تانالك ةدئاصلا ساحل سر 01

 مطق دنع هل (ضرءيو) كلذ ىف مهلاو ص رحال اببس اهنمكللذراص ىتح اهئارج عاضترا دنع
 لاو يكخها هيحاص ىرب نا ريغ نم ةعمس نم لع قال يتح توصلا ريغل وضعلاك لذ

 يدلل اًذهوهساح ةلود نم هءارتأ ضعي وأهمع نبا وأ هاخ أ مالكلاهلقانيو هبطاخم ىذلا ناك 0

 ناشدملاو دنببلا نم نادوسالو ةيئاسارتلل ضرعي امنربك | ةبلاتمصلا ناس

 ةص يف جاتحم س راق قعود هلو الا رادقملا اذه م نع افنان د ١ أ 6

 ةلفسلا عابط ىف اعئاش كلذ د لب ةفايق قدح لا هيف 0 ةقر ىلا ل كلذ زيي :

 دعب يصخ اذاو تيذب مل تابنالا لبق ىصخىتمو٠ ءاسنلاو نايبصلا سانجا ىفو ِءارثملاو ٠
 رادقتر ساد نم ص ناو هيلفةناملا رمشالا هلك كيفان نسا مك :

 نينيعلار انشاَو نيتح اطالع آر ريش اا ةعل كلذ ضرما ريثك قابلا زافدددع

 نعش مح نا سانا مزةتوزو يا دل نم داوتب | ضرع امئاو ةدالولا عمذوك طش

 رعشلا قل وكلا باب نم هعضو« ف كلذ | 0 ها دقو نينيعلا ر اما مكح فاالخ 0س

 يودسأ صرع اءاوءاوس هيفةلوحفلاو ٍنايصخلاو ع الأ رعش نك 0 ا 0 لاصخلاهذهو



 (ه؟)

 نماهيسانف ماصنال ةارملا نأ ىوت الأ تابنلا ىف ةئازاا .لوصاالا ثداحلا رعشلا نم كلذ

 سيلو عافترا او رعش ميداّقم صاصق ىفذاك امر ةارلاو « كلذ عيمج يفءاسالا كلذكو

 نعش * مطاعم نوكتو٠ نسا قديما هندحت ايداح كلذ ن 5 ملاذا محا 8 الو عرمب كلذ

 او لك أهرعش سلو أامصاصق نمو راش ماك هنأ أصق دودح ىومذمو هس

 رادعم ِف تريل هلكشاو ل لش ىتح قا لوك دارجمالاوةسمالملا عضوم نم

 ءالبس تناك امر 00 اناطشاءا دع 0 مث دحاو تابن ىلعدإجلا كلذ

 همقر رمال رعشلا نما يد هيغدص نم 0 دعب أ ىو 0 املا ةلع ن م هلا

 ْ راع ف حار م ل كلذ تأر دقو ةيحل تاذ ةارئادحو دقو د هفيثك نم الو

 كلذ ريغ ىف ربظإ ىتحيوش ىذلا ببسلاب كلذىف برضت مل نوكن نا الا ةمانيثنا

 7 نب دمت تان نم ةنس الناكمنأ دادن لعأ(رك ذ دقو) يصخلل كلذ ضرعإ سيل 0

 : نئارعدا ضع ىلا ت تابقنتم ءاسن عم تاخد اهناو ةرفاو ةيمل قا اننا دف

 : 0 00 و هللاو لحجر تح يود اما ل تنطفف سورملا ةولحو سرع 4

 ع تع || الإ اح ا نك ملف برءذلاب امل أهملع

 ا 10 دارإا دم ناب يعرلاو دارخالا ىف قارلا يما اضنا لضشو ه توم

 تداك دقو اه ء نعزف عر ْن

 أهمطلإ يفرعشلا اهل ضرعلو ٠ لجرلا ةناع هنأكر عشلا ىف هر كير "ضو نداسلاو

 هفرع فورضغ لبد نا ىدخ اذا كيردال 00 ىدخلل ضرعب الو.كلذريغو

 ْ تبصعلا .دقاعم يخرو ىوةلامربم صقتشو رسالا ةد_شنم صقن ءاصخ1لاو ٠ هتمحلو

 0 ىتح حطس طاسلا 0 لع هلحر عفو دتشإ نا يدخال ضرعلو ٠ ىل.+ لاوءرلا نم برو

 ْ هبحاصل هدجن ال اك ائيش هتطوو هعقول تدجول لحفلا هيا مدقو همدق مقو تد فن ول

تصل قيل أعمو نيكرولا قبلا ءعمو ء ءاسنلا يقمع ريو دشل نك ِءذلا وما اكو
 6 
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 كساّمال ىذلاك راص هلجر مقو كلذل فخبف هعفربو هكسع ناك ىذلا يهذ 0 لطب ا و

 ماونامثدحا نكوإ باو مان نيبباهص نبوخا نأ هل ضرعيو٠ أضعل هضعل لمحالو 3 3

 ةأطاعملا باول نطفاوةمدخ 0 ميسم ىصخلا 2 ا|هدحا ىدخ ىتم هنأ هعا 7

 هلك كلذ, صخيف ةيطاخلا دنع المع ىذااضبا هدجو ىلا اهنو نتانط وهوةلواكللا

 مف ءوس لعو ةيسلفصلاةتهالب لعو هنزب رغ ةوامغىلعو هن رطف ةؤاشغ لع هوخا 2

 اهل افاقث ةفرعملا نكت ملام اعانصريصت الو ءاقرخ الان وكت ال ناسنالا دبو ٠ ةيمجعلا

 نوكن نأ دعب الإ ظافلالا ىف افرضتم نايبلا نيرط ىف ايهاذ ًارأ نوكب ال ناار

 ةلع دوه هلع واج لك ال لكو ةقوت عضاو يف هل ةعضاو هل ةلقنم هب ةلاختم ةفرعللا
 يباقصلابءاصحلا نص امل واف « ةفلتخملا مضاوملا فال ةفرصمو ةتمعلا نك مالا يف هل

 ةعلأت هتكرح تناك ف نع الق ةهسفن كينذو ةعيط كو هدح فاهراو هلدع ةكرت ئ

 ليوحت ىلا سيلف مما دبصو ةبلاتصلا ءاسن امأف# عام ردق ىلع هتوقو هتفرعل
 ةمقاولا ةتباثلاةمدخللا ىلاو ةنوزوملا ةكرملا ىلاو ةبفاثلا ةنطنلا ىلا مهقاخ 0 مهمئابط

 قد_لا نوكي ةفرعملا بسد ىلعو قركلا نو" لهجلا تت ىلعو لبس ةقفاوملاب

 يف نبل ذافث الو ةولللا دنع نمل ظوظح ال نها ىلعو مهئاسن ىف لوقلا ةلج اذهو ٠

 ادحأ رن مل ةاطاعملا باب ىف محلا ءاوتسا ىفو ةسمدخلا باوبأ ةفرعم يف ممئابط
 ةكملا نم ءيث ىلا فاضتو ةقشملا ضع ىلا بسنت ةعانص ىفذفن طق مهنه
 قى ةمادذاش نم اهرك ةامالا ةركفلا ةمادأب صوقلاو هنورلا فعمل فرعلا نيم

 هابص نع ىضتا نأ الا اروك ذم هنو امدتم كلذ ىف نك هنا راوالل 20

 ازمنلا فس ور ناك ريهز 8 مداخ ىصخلا ايدخ نا ( نورصبلا مذ

 لوقلا باب ىف هلاح رك ذنسو ةضايرلا ةدوجو ةفرعملا ناقتاو:ةسارفلاةعص ىفو ماخاب
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 روك ذمرمأو رم 0 9 !مهىمأ ن م تأز مل كلذلو ليلق مهو دمحأ تابعا رخ نايصخ

 م نبى مومغاصخ ناكنذلا رفثلاالا نايصخلاا د 0-5 ركب لذ( مف( دعا اعأو )

 1 مهدحأ وه ةعلرا ىدوخمنأ 8 رو موضع |نأ تعا ر كقو
 2 ْ لامن دق ءافلا ل

 هداق اعاو فيرع لع هلم 2 0 [دهو كودلاب شاربلاو ككتلا لمتو مامخلا ب د

 : اما ناف ن ل ةودلا فاك او ةيونلاو ل نا اشيملا نمزنايصتلا 3 ءوضعلاكلذ 1 هيلا

 ديرب مما وخا رداقم نع ميطختو مه ديرب الو مهصعتبو مويطعب الو م 1

 هك رح تاو هل ا ىدخ ى« يشدحلا نال مموخا رداقم نع ةيلافصلا
2 1 

 هلو كاع عمو هن اج يدعم ى هلال داي هل طردت نأ دعاالو هطاشن بهذو

 ل لحرا 00 0 هنأبج اوصمتسإ مم ناف هل كندا ىخرتساو هحرخ ساسو

 : ةخنو ةرجب هنرساو الإ دبا ايصخ مهم دجال كزا لعو وضملا كلذ فص هل نم

 يف هتعاشو نيعلا ىف هحبق عم م قتفلا نم برض وهو ديدش بيع كلذو ةعينش

0 (انيدؤءوبف سننلا يف منشأم لكو و وهف نيسلا ىف حبق ام لكو ركذل
 

 ل له ءانعلا تناك يتمو مههأ فش ن نطاب ىف شاف كلذو مطلألا م رف دام

 : ضرع ىذلا ضايبلاو صربلا ن .م برص 2 0 نر تناك ةماعئم رذأ انغملا

 : تيضق ةفشخ كلذ لم ض ىع اعرو صربلان ءاضنأ بر اهؤاصخو لي 1 ليمار َك

 . هناكم ودعي ال كلذ ناالا املا قسو دادحالاب هدبعمدقل امإو ديدحلا عبطل امإ ن زوتخلا

 ضايبلاكك لذ امنإو اهف ةدايزلا ردق لع ضايبلا كلذ طسبا ةفشحلا تءظع الكو

 اعرو لاب لعتلا نم ةبااعصلل ضرعل ىذلاكو هطيبشتو رانلا قرح نم ضرع يذلا

 : 0 لوحتو هناك مط سام رد الا ةةن الووششال هنااا هيدر و شحش ىتح هضاي دتشا

مص نكن ك_عل الحر هيحاص
ا نم صرعل يذلاك سيلو أد

 ظ 0 ةرملا نمومغلبل

 5 عم يشم لازال 1 فش الو بهذنالهضعلو نكي ا هناك ىتح سى هذ صرللا

 8 ضِالا قولا نمو .هلةمالع كلذ نوكف ؟يشهن بهذ. نابالا بهذدال وهخاساعر ىتح

 . .مث) هنم سانلا ءرب ةرثك نم نورت يذلاهرمأ أ توهج 51 سولار انحلم نوكيرام



 رارحالل ربكلادعب ضرتي امكالذ نفءبورض يف نوكيوبورض ل نوت
 يمخلا لبسنب ةمقلع نيل ةلهابع ضعل ىصخاك مجملل ضر هناك ب ردللو ديبعال ض رعبا 3
 وهو احلاص اديعزاكو يصخلا م ءا اذه ىلع عقو نيح لحفلا ةدسع نب ةشلعلليقا اهث و 01

 دحأ ناك وهو املزان د نامت ىلا نيفرثكلا نيمفل عد و ليزحلا 0 00

 هلا يضر 'باطلغا نب رمعل لاق يّدلاوهو رخلا برش يف نومظع ن ةمادن لش هوبا
 ' املف ةوامعنت ىلبس نق ةمقلع وهو لبقأف كتفاهش امأ لاذ ىصحلا ةدارش لبشأ هنعىلاعت

 لوش ىذلا يصخلا ةملعو لحفلا ةدبع نب ةمّدلعل اولاق يصخلا هوهس

 ايلاوملا نم ثاريملا مدع نلو * يىتثنل اربق نوقايلا مدعي نلف

 انو ىمج مه ًاينه * . مبلبق مجا تنك امىلع صارح
 0 اساسو قودرفأ دق را # اوقنعا تمعن ءاروز ىف تيادو

 ايلام سسمالاب لال[ نووي رت ع كانو نم كح دا ظ

 ماشه بات :كب ايه ةنيدملايلاو نايح نب نامْنع ءاصخ نم يحضلا ةمونول !الدلل ض رع 95

 باتكلاىف يأردنال فم ةندملا لماع نأىعدب نم ناورض ىنب نف كاملا دبع نبا ٠

 تناكما نعميملا نا و* نيثنخلا نم كلبق 0 اهأ رف نيثنملا نم كافر دا 0

 ةطقن ةمجعمءاخلا تن دّملو كلذ نول ون فيكولاق هنأ باتنكلا كلذ ةءارق ىلوت ىذلا 0

 ناك مودل ىنعمال اذهو نيك: ملا ددعءاصحا يف ما ثهباتك هجوام ىرطقبلا لاّمف لب نيا

 امي وكحممأةندلا لهأن هاشم نعركذو٠ ةلملا ءاطانودةمحمملاءأ امنابالا باتتكلا ٠ ظ

 نيني ب نأ اراتخال ام ا ناكر سلا ناك ن لأب ءاسن انرصن الا القاممأ 1

 لصافملا نيلو مالكلا روتفنم ثينختلاو ءاصللا نديم ابا (لق) .
 توم نم الوءاسنلات اثنذ# نمال هغلب ادحأأو رملرادقم ىلا ينثتلاو كاكفتلا ع نموماظعلاو . ٠

 ردا ف كلذداص هيبصخوهرك اذم ل خالتما نمط ونس لاءامهينالو ذ سعاكو#لاج 0

 تاذ لاقو اهو عن كلذل جرخو طونسااب قلو هت ل تاو ىزاغلا ضعل. ف

 لمح ال هضعلو رغلا الإ لحال هضعلو بطرلا الا لمح ال هضعل لخالا ناك ولم و
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 . نماانلواننا ىتم انكو لالكلا الإ لمح ال هضمدو رسبلا آلا لمح ال هضمنو عرخملاالا
 . تنكول هللا رفغتسا لاق مث سأب كلذب ناكامل نيترس املاكم هللا قلخ ةرسب خارمشلا
 ١ عاجوالا ةهج نم ضرعإام (هنمو ) بوصأ ناك ةددز رقلا ةاون لدب نوكي نأْث ينم

 اميرو اهادحا مطق ارو بيبط امهخلتما امر ىتح نيتيصااو زك ادملل ضرعت ىلا

 يرسبلا ةضيبلا نم نوكيامئاداولا نأ نومحزي ماوعلاو# اعسفنأءاقات نم ًاعيمج اتطقس

 بيطاغا رفعج نب دواد دلو نأ مهلاومو يلع نب نايا لهأ نم سان معز دقو

 نابلطلا ”ىدلاو .هل ضرع ناك سعال ىرسلا هتتض تعزن نأ دعب هل دلو امن يل تعمل

 نمدب هبشأ ءاخىنملا ةضيبلا الإ هل سيل ناكو مالغ هل دلو نابغز نبادجس يف ناكىذلا

 - مدعبأو ةسارفب ىلاعت هللا قاخ لهجأ هرصنأأ ولو بارغلاب بارغلاو بابذلاب بابذلا

 هتصالخو هتلالسس هنا لعل بارعالا ةسلاجم نم وأ نيساخنلا ةطلاخم نمو ةفايق نم

 2 نع لالل لهآ (نمَو) عا رألا زيرك ثلىلا الو يحل د از رحم ىلا هيف جاتحم ال

 بيضقلا يف نوندحال 2 الا مورلا عي نصق ايدام هلءجصو ةدابعلا تدل ىلع هفقو هنا

 .. مهيهاودو مهئاسن لابحإ مدالوال اوهرك امنا مهتكنييثالل الا نوضرعتي الو ندح
 لا 1 كلذ نه نونلب مم اومز دف ةذللا غولبو رطولا هادف اهات

 7 اولا لع هنوف طرقا هليخ و اهدعام م ميج ىمقتسي هنا نومزب م لدفلا

 نم نوعدب مو ىراضن مهما بجعلا نءو «مورلا لبق نم هلصأ امئفايندلا ىف ءاصخ لكو

 . كبسحو ٠ فانصالا ميج نم دحأ هيعدي الام ديكسااو باقلا ةقرو ةحرلاو ةفأرل

 نم جفا لع رعت ممن مرج الو ةوسق ي هاخلا عيصل كبسحو ةلثم ءاصخلاب

 1كوب نم هوفاخ الو ممدنع هونظي ملام داقحالا رك ذنو لئاوطلا اط نم نايصحلا

 مابأوأ دوسأ ىلا نك نآق ةيشاف' مهف ةبامرلا نال نولكش ن اينصملا الو نوعزن

 لاجرلا عنطصاو عايضلا وأو نمو رطب ككاو ةورثلا ةباسرلا عم عجج ناك ناو مهنم

 - طقةوادغ ' / و مثض داق ةرضضم ىف مهيلع مهمدحأ ولك ةرسذفةلخملاديبعلاو دّقعلا دخلا ,

  ةديدش ةورش ىلعو ءاسنلا يف ةبغرلا ط رف رادقم ىلع لدب اذهو ممم وادع رادقم ز م
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 ةيوثملا بلط مم ةميرك ةلصخ هذهو اودقفام رادقم اوفرع دق مهنأ ىلعو ةعضابمال 1
 عض وما اذه ىف وهفدسفن ىصخ اعر مهم دياعلاناف (نوئباصلا اماف)ةنودحالا نسحو 1

 ماتلا دلولا ةلصخم ةدابعلاو ةنايدلا نم لحتاو ةينلا نسح نم ربظأ اهف يمورلا مدقت دق

 اةكولمو انؤاماخ لاز امو :يناضلا كرار ونأ كلذ لمذ كل سنلا لع صقتا هلاسفا و

 ماهفالا و 0 ٠م هدنع هنود يذلل مد رمسيو هنم نوعمسإو هيلا ن وثعبس

 ناو هنم لزغا 0 املا ىلع ىبرأ دق ناكو بتكلا رداونو رابخالا فرطو 0

 لوش هتعمس لاق دابع ن دم( يثدح ) هنم ندا ضرالا ىف اث هسفن نع قدصل ناك ْ

 صرحا نهملع ناك الك لج - )|نااوعر ىتحلاجرلا بولق نم نهاحمو ءاسذلا ركذ ذىرجو

 هانعمو هتماخ يف م ىّتلا ةيحانلا يفهل بهذا ناكو هف ةلوحفلا م ا ىلع لدأ كلذ ناك

 قا ثوبا 3 انل لاف دابع نبا لاق ةأرصا لمجت والجر لعج دق :-ناك ذهل

 تومو رك ذلا دافنو ريكلا نهو نوكي نأ كلذك ناك نمل سين ناز ل

 لاق لزغلا ىف هريكفتو ءاسنلا ىلا هنينح تامأ دق ةفطنلا عوبني عاطقناو ةورشلا 5

 نينح نم لخنو ادا نية نم نوكي نأ ىئيشو ( لاق) تقدص انلق

 ةورشلا ةعزانم لن نم طح دق سفنلا نيطوتو ةعيب بطلا نب رمتو ةداعلا نوكت 20 هدرا ِ

 ةسمالمل زجهت دمع ضعب مكحت ةسل دق ةناثلا ةعيبطلا املا يهةداعلا نأ ءلع دقو ةءابلاىعاودو ظ

 نيد ملو نوم ةولخلا مط قذب مل نم نوكيي نأ ىبد (لاق) تقدصانلت لاق ءاسنلا ٠

 تافشكنم نهريلواوهألل نملاهساو بواقلل نهتبالخو نه دح ممسي مو تالذبتم
 اناق لاق *ىث نهمعواد نم هعم قلنوكيال ناك ا لوط عم كلذ هل مدقت اذا تايراع

 موسحم نبطالخيا هبيس ناو بوب ه:ارع دق نم نوك نا يخبط ( لاق ) تقدص ٠

 انلق لاق رطاوخلا توم يلاو ةواسلاو دهزاا ىلا هبابسأ نتمأ نم سأيلا نوكك نأ
 عم ءاسنلا هبوتح امفو ا دلا ىف دهزلا هاعد نم نوكي نأ ىنبطو ( لاق ) تقدص

 الو نإ هيلع ههركب ملوهسفن ىدخ نانا هلل ءاس الا ذ ذاختاو نم كاسنلا ماع

 نه رك ذلا تيع يذلا رادقلا وه ٌدهزاا كلذ رادتم نوكي نأ باس هابس الو و

 ) ناوح 27-0
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 راتخو مزعلا ىنذ اللذأ هناك ُْف ناك نم ىنبشو ٠ نهدوحو كمف م هنع ف رفيللاو

 لالا نم هيفام ىلاوتاذللا رابكبل عماملا وضعلا كلذ عطقىلا اهب بيصيب ىتلا ةدارالا

 سو أسولا نوكت نة مالا لع رخل دلا صقنلاو هلع 1 نم 4م ف اميلاو رطاعان م٠4 فام عمو

 7 نيدعتم نأ يغبشو ( لاق ) تقدص أناق لاق ةودطناالا ىاو دلاو هورغل ال باب ءلااده قى

 يأدق نوك نأ حاصلا بمعأا 1 نوكي نأ نعودلولا نعو نكيلا نع ةسفن

 ناك اف.دارت فيكو اهنم دارملا تاهجو عورت فيكو ,روصلا ةيفيك تييسن دّقف ىسف

 لاق هراكلا هذه هللمتحا يذلا بابلاب ةلوذثم ةيهال ةيعا ءهسفن نوكننأ ايرخ كلذ

 ةل الا تناكو بانتجا لوط انهاه نكي ملو امره نك أ ل ولس يل وأ (لاق ) تقدصااناق

 . ةدايزلا ةفاخغ تارشلا نم ىقوسع لك ملو ةنس نينامث ذن“ اناويح قذأ ل ىنأ الا ةئاق

 نا 0 آلا نكسو يعاودلا عطقب أم كلذ يف ناكل مزعلا نم ناسصقنلاو مولا

 ناخأف ذأ رمل ةمقنعمسأل كل تافضوام عيج دعل يتاف (لق) تقدص اناق لاق تحاه

 ْ 00 ليقعنا ة لص ناخأو تعدصنا دق اما ةرح نعام تراذخب نك ئىدبك نا لى

 ٌ فيكن يف نم جرخ دق هنأ نظا ىتح نهادحا كحض دنع ىداؤف براضا اعرو

 2 دعب لاحلا كلت ىف هسفت ىلع قدص دق ىلاعت هللا كلاظفح ناك ناف * يريغ نويلع مولأ

 نعيش وأ ةنسوتس وح تقولا ادله لبق ادم كنان انف لاصألا هده هيف تعمتحا نأ

 نأ ناكمالا ةفص يف الو ةعاطتسالا ىف ساو ةعاسن ءاصللا لبق هن كنظ امو ةنسس

 07 أ لات سا رادتملا اذه نط ةورقلاو نبيا ةجاملا نه هعمو ءاسنلا ةدارا نعزجتحم

 7 لصولا اد_ه ممولشب هلصو دق ؟ىث نارحه نرفلك نأ ى م هذابع لع ةكدعأو هما

 ظ 00 0 مالم دق لاجر نكاعلا م هسفأ ىدخ دقو ٠ ك1 الا اذه هنكأأو

 1 ركذ دقو ) ىل أعل هللا. هام ذا هاقك ارك ذ يذلا ىفو مهتيداحأو ممافصو مهبأس 0

 ظ ّْ 31 ةحامش لاقف ةحايسلا ف 0 و هياع هللا للص يب لا نذأتسا نوعاذم نب ثايع: نا

 00 : 0 اذبف .داجو م وصل 0 ودعا يت أ ءاصخ لاف ءاصخلا يف هنذأتساو ةعاملا
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 الا نييثثالا خلتعو بيضقلا بج هناف ةراجتلا ةهج ىلع لاملا ىصخ نم (امأف) ٠

 جالعل الإ اهدر نكعال ةدصو# ىلا ريصتف عرقا طرف نم امهاد_دحا تصل نا

 دنع هنال لظ طر لع ند مظو لاق ب يبل لع كلذ دنع يصاخللف ليوط

 ةضد اذوا يضل وبخ رب نآق هل ىلغام مطقبو صاقملا توم لفحال كلذ

 نمو هتيم جرخم نمم ذقنيح وهو ايصخ الو الجر الو ةأرصا ال هكرت دقف ةدحاو

 0 را نوكي الف ماوي نم صوصخلا عضاومو 00 ف سانا هعدبأل

 نم لوحفللام هل ناك لوحفلا ىف هب ىراذا وعالو |عنم شيعلا بيصخو امركمو

 ارمتح افعضتسملوحفلا دنع لزب 0 دالوالا م 2: / متتا و لسفلا ةذل نمو ءاسنلا نايشغ ٠

 لتعلان اك اذا هلتق ملعأ الف ىنع اامدسلا ن 0 اونا ويف اخ رع ري نايصخلا دنعو

 بيذعتلا لوط نم مولظملا اده 00- لايت هينا دنع رص الا ةحنرص ةحن رص ةلتق

 عما ب تضع دخل لإ وك ور اسولا هنش 6 م ملا ءاصخ امأو © دارا نات هكاو

 امض دى حاه ع و ةيصخلا تظححو 00 ردن اذا ىتح بيضقلا لضا :رم ةيصخلا

 ..ئراشلا دبش و :اهاوق بهذ ىتح قدتستو ىوذنو فسخنتو لبد كلذ دع هذ

 راتس راسلنا سلا ل وءتىلا دابسلا كلف د

 ريتولا ديدشلا طيخلاب دّقعلاو قيزحتلا ةدشو سصعلاو دشلاب نوكيام ( اهنمو ) رم

 ءاذغلا هيلا ىرح نأ نم ههنمو لك أ وأ نحو هه لح تلد لك اذافلتفلادبدشلا ٠

 (سانلاءاصخ اماف) نيتضيبلا خالتما وهو خالت.الا (هنمو) طقس .و عطقتب ا ث ثلب الق

 توب وأ لاق ةعطاقلا مو ةمساملا يهو ةأمش ةفهسم ةديدح ىصاخال كاف

 ا هاو املا مكيلاتتر لات 0 ا ايوا 0 ةادأا

 نأ وبف ءاصألا ا هلي ل ير اذاف 3 1 مل دبعلا بيرق ناك املالا كلذ لاكي

 سويتلا نم بوصعملاو ٠ املاح ىلع ناتيصملاو قورعلا ”اجوتنا ءاجولاو نيتيصخلا لسن

 لافيو يدخمو ىصخ نايصخلا نم دحاولاو ٠ اطقست ىتح هاتيصخ تصعل ة:ىدلا ٠

 نفصلا أمهنع قنا نا كللذو ع 0 أ.هنتمو ايناف انني نبع تزياه
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 0 : مندل ف و ماها ثا دخأ ف ءامما و نيتيصخلا ةراد> نفصلاو ِ أمرقورعل امبلستف

 0 ءاكتسا راس ومب ا ريكلا دنت ءاصخ نا اينعايدبو 0 محلا عدي ةصاخ
 7 3 هس رانملاب ىهسإ ودو رغصلا َْف 0 8 ءاملخا دوجاو ٠ هعام باق لع ةوملا

 32 لظدنلاو جيمللا م دع مشالح الود م ن< ىصخلاو أابطر يدخ هلا كلذ يب علا تخرب

 ناووملا عيمج قلازهلاو دعك برو 1 ةرات افلا عمال |مع وعم

 كيدلاو ء هنتم قف كالذ تر الا 5 هب 0 م لاذ عاملا ل ةنواعل يَ ذدند)

 ١ الل لبالا ةلوذ- ىصخ برعلا تناكو ٠ محشلا لمحو بيطإو هن لطريل ىصخ

 5 7 : ناكو اساسم ناك ام 1 أو ايار دود>ا ناك ئ قيذساو أ.ضعل أهمضعل 1 ١

 2 586 ىلا 2 : 30 - 1 : ُ

 اديدش م هلس اودش تارذلل كوعسد , ال لحقلا ترام اذاو؟ ىعملا مدسلا لعج ام

 نو - لحفلا نبلط اذاف ةلدرأ ناو نهلا لصإ الو ةمحملا يف بأي هو ردم هوكرتو

 ١ 0 ةوكللاو حاقلالا لال نم م انوفا 0 لولوهبو رى رسعق لدفب

 : هيعو ءاسنلا ناساب هلَهَح نع ثرخاو اهحوز ا (تكشو) لحفلاع ام لويقلاة عي سلا

 2 ْ لع لاعراا روذص وتو نهركي ءاسنلاو هردص نقيا أملع كم اذا هاى هزحو

 (سعاشلا لاقو) ءاد هل ِءاد لكو ءاقايط ءايامع يجوز كلامف نهرودص

 فاعت نيح اهراوك أىلا ابكر * نكيملو اءوصخدبشيل هاقابط
 00 ءاخلا اوك ١ ةاوتايلا هليل اهلييص ةلءلو كلذ هيغتلل ليللا نوصخم اوناكو

 ظ 0 لاقاك كلذ نوأبا 0 دما وهلا ق ريرتقا نإ هل ملعال نم( متزيو) اباه

 لو ءالوفو يصح زاخو «.ةيدن نب فاقخلوت ع
 1 ملا وأ نيرا

 راجتلا ههوطل دربلا يلمك *  ةئم ل لا كب ريزيخو

 0 «ينلا اذه ابف ليا رتعإ ينلالاللاو وزغلا نامز دار أ اهاو 0 رااذع نذالو



0 
 نم 'ىلملا بط #8 اذا يؤزغ اكل 0
 لجرلا هنا 0 ماا ركلا وبف ريزتملا امأو نامزلا كلذ يف وزغلاب رفن انو

 ( ريثك لقول
 اهل ىرجلا بذه دق ةناقتخو «7رطمتم ىحضلا ريزاخ لك لع ٠

 ( يناطقلا لاقو)
 سواكتملا همل هتم.ثنخم « . ضلتس كارلا رس

 نيسيسقلا ضعل لوق اريزخ هوحدم ام اذا لجرلا اولعج ابر مهنا ىلع (ليلدلا نمو)
 ةباعث نإ سيق نم

 دعاوسلااوط دعس ن :مر زانخ * ترشف لإ دس يب توعد ْ

 ابعصم قرافنيح ناوى نب كلملا دبع ىلا اهب ىتكو ثرالا نب هللا دبع ( لاقو)

 باهلاو و ملم ىلبف مد * ةلع أب مأ ِءالاب "أب : ظ

 برشم ريغ نمءاملل اند ىصخ #« هنأكا ياما توجنمنء يعدد

 اواعؤه ويصل سيق هتذخ ا املف لاقاذه ل ندسح ا ءاوقالا لاتك ىرتأ رشول تا

 لاهملابأ اي ديوسل لاق هسأرب بعصم ىتأ املفىرت لزانم تاذأ نولوشسو لبتلابهث ومر

 (نادمىفعألاقو) بر هم ريغنمءاملا ىنأ يذلا هللاو وه ريمأالا اهم لق
 حشا ىصحلا نم لذأ انف >> هتلدح يللا ةةامو او ئ

 سيل هناق ءاسنلا 3 * ناميصلا عئابط رط ةداع نم كلذو ةعمدلا ةعرس ىصخلل (ضرتو

 ثتعلا يصخال(ض 00 خويشلاب كافكر ءاتدقلا د هوك مزغأ نايبصلا دعب ٠

 0س ميو نايبصلاقالخا نموهوءاسنلا قالخأ نمكلذهبشأ امو ريطلاببعالاو .

 نايبصلا نالخأ نم كلذو *ىث لك ىف ماعلا حشلاو هيلع لخبلاو ماعطلا دنع 8 هرشلا 0

 ْ ) يعاشلا لقوا

 صيهر داق نيذارب ىصخ #« ادغاذا انتنامورالا تاك

 صوُق نيقرودلاب ةرحاحو 5 أايفعض سهدلا ىتشنال دعما ١
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 "0 ا ذآ 121 نع كلذو اًصراو بستطنلا ةعرس: ىصخال (ضرعنو )

 نايبصلا قالخا نم كلذو رسلا نم.عدوأ امب ردصلا قيضو ةميفلا بح هل (ضرعيو)

 مفرلاب ركنا هطهر م همع نا لودو هو همال هخأ لود هل ) ضرءدو)ءاسنلاو

 ءابسنال ضرعي كلذو ةمدخلا ىلع ربصلاو طسبلاو حرطلاو شرلاو سيكلاو عضولاو

 لاجر كلذ ىف زواجي ىتح ضكرلا ةرثك ىلع ةودلاو بوكا ىلع ربصلا هل (ضرغبو)
 لستغيل وأ ةالصلا ىلالخدو هتباد هالوم هيلا مفد ىتمو جراوملا ناسرفو كارتالا
 هالوم عوجر ىلا ًائاجو ايهاذ ةبادلا كلن" ىرحي نأ كرتي مل اضي رص دوميلوأ ماجلا ىف
 مورلا وز بح نم هسفن ىف رودب يذلل باشنلاب يبرلا بح هل ( ضرع 0
 هيلا بحأ كلذ نوكيو توتلا الا هل مين ال نأ ىلع كولملادكلمت نابح هل (ضرعيو)

 مك فرخ عم مهنأ بحعلا ( ا اعلا هتملأ ناو ةقويسلا ركل 1 نم

 دحاو رقار دقو ثينختلا مل درع ال ءاسلا عناب ط ىلا لاجرلا ملا دايط رطش ن

 تا رو ندع ندناح ةدع تأ رو د هر 1 ا

 كنس الو ًانع طق دحر مو اثنخم 57 رك كارم ينربخدقو جاخلالا جزا يف كلذ

 سهاظ ىلا كلذ يف مالا ناك نكللو هيم مئاملا فرعاالو كلذ نك ىردأ الوهن

 0 دنا يف قدر 7 و) اماع مهف كلذ نوكي نأ ملى نبني ناكدتلو ىأرا
 1 مقام 0 ثينختلا ن نم م هل ضرع 1 ةلق م م داخل نم 00 ّ ةرثك نا ايلا

 ةيرجتلا لهاونيرمعملا خويشلانم ريثك( ع معزيو ).اسنلا هبسش ىلا لاجرلا ىناعم رطشل

 هنمعأ نايصمخلا ىف رامعالا لواغأ اودجوف نللاع !بورض راع اوريتخا مم نزيمملا

 ينو مموخا راعأو مرامتأ اودمش مب نا انحأ عي ج نم مدادعأ لثم ف

 : لو ُُط مو ف اودج مو أ ن أايصخلا يف رمعلا لوط اودحوف اوصخم م نذلا 3

 - لوطا اودجب م 0 ماو رو | لوسفلا نم نالفو نإلفك ردات ادحاو 5 ااا

 رغما ةلقو .حاكتللا مدعالا ةلع مرام
 كلذك و( اولاق) مهمالصأ ىوقل ناطقا

 ظ ْ 0 0 ا

 ريبجاو لبالاو ليخلا ند مروديف سانلا شواعل ايف
 : : جاجدلاو تالكلاو مغلاو رّبلاو
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 نقلك

 م نا ان اولاق (كلذكو) لاغبلا نم رامعأ لوظأ ا كيدلاو 35 1
 م موقلا ءالؤه لغجو لاغبلادافس ةلقو د داق ةرثكل الإ كلذ ندلو ريفاصعلا

 ةيونأ ع و شيعبال سانلا لوق نا ىلع الياد هوأ رم لع لفيلا رع ةدلر ْ

 لوطأ ل نبلا لومرغ اندجو دقااولاقو)ناويملا ميج نودسانلا اونع امنإ كائاوأو طخ ٠
 ضمت اندحو تف هلاوخأو:همامعأ ءالؤهو .نوذربتلاو :سرفلاو راخلا لوا

 .يغازلا م دا عوو لصأألا نم مظعأ ةح ردا عورتلا ضدنو تلو ما جاتلا
 ع 0 ا .ب 1و 0 ةماظا دو هوبأ وه ئدلا اقر لا نم معأ

 املا قي .«لابلا حيجش جرش اعناو تأ ريدقت نم هنود جرخ واطش ناكرالا ٠

 ءىنمالقثم رخلو هنا يف كلذ نكي ملو الورم يغازلا: جرخو .سرفلا لئصو ٍ
 0 ءاجو مام نود ناك ناو ةاده نارا |[

 تب طال ذا تنعلا 5 وذو .هوأ ليدق رادقم فتانضا همطقنم ىلا هليده ءادشا نه ٠

 انقر نأ الداع الو لانسال قنعلا زيضق انانأ الا راوملا جو م1 تلات قل

 ةقناتملا نف ه الو تالقعيلا نم نوكي الو محد روز>ح هتلخ ناضق ناكل ريصيف هيلا

 داج نإ هنأ ىلا غلب مث "تورشلاو لوك" الا تكن ةؤس د هولاعر

 مقا اهدلو ءامل 0 امحقلا ولف ةقان ريصت نأ ىلا لئاملا كلذكو ٠ با رضلا هنكع

 0 هبازشو ةماعط ةن:لواس اموطرخ هل ىلاعت هللا لج ل ول ىذلا ليفلا نم اقنع

 هدنه تءاج تارغلا ىف غاوفلا تبرض اذأو .تارخلا تاذك :سدلو .ًالارحو
 نوكيف تخبل لاضغنو بارعلا لاصخ ةماغ م.م يتلا ةمركنلا تغبباو 03

 لوقت رض يتمو ٠ نأو سغنو مناو مرك أ نيسنإلا نيذه ن :م بيك رتلا جرام

 سءلارأ دعمو ٠ ةبونأ ن 032 ةثح

 انهيوبأ ن 5 راثنم حبقأ جرش .ةينوملا لالا هذه تءاج تخبلا ثانا ىف بارعلا

 نادت قوفنادنأ انج رخ ةيناشاركلا ةنرهشلا هذه ناف (دعبو) اهب وأ ع نم ارسأدشأو

 عفو نيا بلا ةجاشو نمو كرات ى ءْنم د و نذاربلاو لوطا نسال اع 1

 رجخخلاو ةكدزلاب.زاخلا ةيأرق هبشأ امو ٠ ايصلاخ سرفلاو ًاصااخ نوذربلا'جاتنك اهجاتن
١ 
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 7 ةيشحولا رجلا نا لاقيو ٠ ةيارعالا صولتلا ةءارقب يتخبلا حافلا لسا ةبارق نه
 0 رك نب رف ردخألا جات نم:ىه اماو انعأ ريا 3 وطا ةيردخالا ةصاخم

 ملظعأ اهنم هدالوأءاجف اهف ب رصف تاناعةدع يتاجر ارا داص كرا نبريشدزالا

 2 ناف ش-ولا رس ينعأ رجلا رئاسو ليم ارامعأن ع اهرامعأ تجرخو نسحأو رجلا رثاس نم
 0 لوط ر ورك !شاعايشحو ارامح نوفرءبالو ٠ ةدع را م ةياهالا ىلع ديزت اهرامعا

 7 ْ : سرا مولا ل هيلع مفد هنأ نوكسإل مماف لز :ءأ َن ةليمم ا يأ ريع ن

 0” 0 يف وه كلذكو( اوهعزو) انانا ناك امناو اريعنكي م يممصالا لاق اماع

 نا نو زي مثو * ماوعلا يف كلذب روبشملا وه مارهب نأ الا ديصلاب ةجهل تناك سراف

  هلواطف فصوو هل ركذ دقو يردخأ رامح بلط ىف ّمعأ ىسرافلا كاملا رابق نب زوريف

 نا ىلإ ةظيفملا هتح ا مارتغالا هيلط دنع هن جاف كل ذ ىف دجو هساّلاو ةبلط دنع

 0000001 وج ا ضرالارابخل ارادتقا ادرفالاهدراطت الوارسأ الاهذخأب ال نأ

 0 صمقف هربظ ىلع وه اذاف بأ وو هسرف لع وهو هزيءارج كل رايخ يف هطخ هيلع

 0 هيلا نررطت فوفو مو ىلا عم ىلا , لبقأ مث هعالضأ ضمل مطحف هيذفن م تف هب

 3 1 انتم 000113 كلذ ريغو يردخأ اربع ذخأ اذا مهنمكامملا ناكو( اولاق ) هبك ار وهو

 00 كاملا هداص .ام اذإ اريثك ( ناكو) هليبس ىلخو هديص موي همسو يف خرأو مساب همسو

 .اوفرعو م وأ عينص مرا ف رهف هليجس خو ةريسلا كلت هلثم هيفراسهدعلهب موقب يذلا

 د أ لك نم صئاضخو ليج لك ند اسان نا الولو٠ اهرامعأ ريداقم رادقم

 )7 ازإ لع يرو ءالؤ» نم اريك لملو «كيدردل نيرخآ امم فرعتب نوفلكو

 1 : 3 ادبل ب ,> يذلاف يد ع : لغاشتلا مكر تو ىدجال ا غر هل هند ٠ سانلا بوعلو

 0 7 نورك نار 2 هلا يلا تبيح عملا ود تّص وأ "وأ ناعرووا رامحر 1 درب نا

 0 تاقايرتلل لبا عضومو داو لك يف اهباطيو ابعبتش تايملاو ىعافالل دايص

 .نوكي اا هسق ءاقلت نم كرو رودلاو روغلاو دويفلاو دسالا :سئاس نوكيل اذه

 4 ارختمالل وةعلاه ده ف ردو سوةئلاهذه رخسوا اسقالا هذهقرف ىذلاو«مغيعار ٍ
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 0 2 سو. ءاطل رحم يدلا وهام اح + ىلاعملا هدهو امفادم نم مدلل هذه 3 7

 ىف 00 | ريس < نقدا خاو موجنلا ةاعزو 4ي ,وامسأا رومالل عرفتلل أنالفو ا

 فر داملل ريستلا ىبأت اماو ةفرعملا ل كتاو ة ةمعنل | ممتتل هل قاخاس 1 0

 نأ ىلع مهضمل رصقتو 00 أح ريصل نأرع سانلا صضعل تانسالا ردن ” دقف ( تاعا رمل

 لعو كلك اولا فاخ + لع هرعوقت مش ةك ايحلا لع هن رق ناو ىميذ أيفريص نك

 :رصفت و ةنامالا ءادأو قدصلاو ماكحالا لود لح هلا نقلا ىلعو لوزنلا لادا

 هللا ىلاعت هاومملا سد لعو تاسملا ف طلشلاو نزولا ف 27 لع قرصا

 نم 2 بِك !رتابخدخ | امو جات لأ سعأ نكرلو ءارق اولع كلذ نع لجوزع

 ىر# عرغ فَ امال 0 نقلا ل برت وه امو ىأراا ريدَش نا خو 0

 1 داو تارع أ[ نم تدم اهنا راك رعاملا نمواسلا هنأ رنا قر الأ فافخالاو رفاو 0

 صرف هتملاغ ةدش لع ضع نذل كلذ كفلخ لع تلال 23 ليحسو 0

 تل كف هنالأ تا مف نوكبا نا ٠ع الصف قيل شكل | كلذكو ةحعتلل 1

 سيلا باطنو بارض كعل الإ حاقللا نوكي الو هحتاب ال ىدذذلا سن ذل 8 ا 7

 الو مقالتبال نا كلذ نم لق ًٌ يعل :ىلا كلذكو ليلقلا نم 1 1 اليلق ةحعنلل

 مو ارومأ اوعداف لكشلا اذهنم باو.أ ديلوت ىلع سان(رسا<دقو )ةتبلادلولا كلذ منع

 نم تف قا قاخ ةفارزلا 3 ) وعز ن اهريلاةلا م دنع ري دكتلاو مد ميرتتاب 7

 كلذو ٠ دعنا 5 وهو 2 نيب و 3 هشح ولا ةربلا نيو ةيشحولا ةقانلا نيب 1

 ةرش واك لب و ريعلا ري لبوأتو(كل د وكرت ةضرانلاءاهءاعأ أ اور المهنا 0

 معامخ أهم نوك فالف ر ؟ذلا ى كلذك 0 عشا نال عبضلا كنا. 0س فاو

 سانلان ل ديعملا لج 6 لج با رغ لك نأ و لزقأس ئذلكو لز ةلا يئذلل ضرع 2

 موو نركشا ةلارح لك ىف اع 1 هياحر م 2من هيشمو ىتعالروةصعلا نأ و

9 

 ةفاك هلل ل وش 3 ثا امتشالاب ء انمالإ نئمحس : نسرقلاو يسراف ما كت اب 3م

 بجوأ من .الا اده د مش لو رئاط وه اولاق ريدقتلا 2 مك م 0

 ( ناويح لا 2



 (ةك
 اا نوم اهوا موقلا ن 0 لو ريطلاو لبالا نيبام م جات :. ةماعلا 0

 00 تاب نيريش شرت ولالا رللا ءىثلا نومسإ مهو نيتي هلا كنيذن اهومس
 نم ابرض ةقلملا اولءجو اثردح ةفارزال امسا ريسفتلا اوعضوف مولا رسجف ل 0

 مقلتف اهدفسيف ةيشحولا ةقانال دالبلا كات يف يذلا ض ردي دق اولاَمف سيك ارتا

 ينحت ولا رودتلا: ايل نضر عتق. نأ ناك ناذ» عبضلاو ةقانلا قاخ نيبام هتاخ ةىبجي داوب

 "007 2 ايجيلاظ ةايسلل ض رءارك ةنةقانلا هلو :ناك ناو «ةفارز هلوثا :ريصيف اير ضيف
 نا اومتزو ءرك ذلا ةفارزلا نم قلت ىثالا ةفارزلا نوكست نأ ةتبلا رجح نم ( مهنف )
 يف روهشم كلذ نا اومعزو اود يلا جاتنلا نم يه انمتا ضرالا ىف ةفارز لك

 0-0 الو لسخال 0 قاخ لك سيل 00 وز نما 5 و 00 دالب

 3 ١ بيلا عب ريس 1 : 0 مرغوب بك | نود نلودسش

 ْ : 00 0 0 1 0 نم تك نم 00 م قوتلا نم اظحو

ريمفلا نيبام جات وم أ رويطلا تبحاص لاكف ا ريدغ
 ل : صانقو٠ ةتخافلاو .ئ

 - ريطلا نم ًاسانجأ نا نومزي ديصلا ساقلا يف ةضيغو ةندوأ لك ينأي نمو ريطلا
 . اهورب ل الكشأ نوري نول شال ميأو دفاستتف هايملا ىلع قتلت مطاوقلاو دبا ول

 ” ند قا قمع < رك ذو (ىوحتلا ديز ونأ لاقو ) ةفلتخملا كانت مئالت 0 ١ [نوردتيف طق

ه نيدح مآ ر 5 اومجز 1 تارعالا
َش سيق ق نمأينا سعا تعءوسو لاق ءاب رااو

 : لو

 1 ١ لاقو) طوف رضغلا ة هع اعلا 3 5 عسل ساقو لاق اهيا وهةنيبلاو هلليح نيبح مال

 ' (لاق) انو كم ابض ناكناو ةءاظعلا ىف ريخ ال لوقب ايباسعا تعمس ( رغالا يح

 0 5 < معزو ) ةءاظع ةكقع ملك قلو بذضلاو ر>ولاو لرولاو ضر ماس 4

 تبألا 0 0 لوق دغناو دلو امه جرخيفةيشح ولا ةرغلا دفسلا تاقثلا نا ) ميلع

 ش هنع لاغ هللا يدر

 7 نم او 7 2-0

207 1 0 
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 بال شر يت »*# هنيا تياوتول كدا

 بظنعلا انيلمانا 0 # هنود ام ءادوس كنمأو

 باعثلا ةرهلا رواسا6« نب 0 ام كو ت

 لا نب نحرلا دبع لوق "2 0
 ىناملا لحرأا نع 20 عما © ترن ةيواعم غلب أ لأ

 ىنزكو أ لاق نأ ىضرتو.. « فعكوبأ لاق نأ ب ضننأ

 نانالا دلو نم لو فلام 1 #2 شار 1 نهنلا !نان تا

 لوقبنأننبذي ناك اما * نانالا 1 < ليلا مجرك * لاق ندى و( ناسيكلاق) ْ 31 .

 وعام ديرب تاو هلمعل ةعتلا وه دار اي وأ لاق ريزتسألا ن .٠ ليلا 7

 0 ا هلرفدس لهأ نا رابخالا بادحأو نيرسفلا ضعل ( ميزو ) ب تررا 3

 ِ ئىد ةشاررونملا كلذاذ 0 جد هن.رخشم نم ىدرذ ةسطع ديلا ساطمعف ل :

 يعبم 2 ف ل سنك لاق) ليثلاب فه 0 0 تت م دجال

 لاق 0 احولسم ناتلا دنع لك 2 ةنيقرملا فس هد 1

 ”لاوخ اوتار الا ٍفو # هتبنم باكلا نيبو ماعنلا نيب ّ

 رد | ”ينطيف ةراجلا مم ليو رجا مولي ورش ماعنلا ل هقارغا ف برض اد عسنا لوقب 8

2 

 هفكب هيلع ضيش الو ماء لك ضرب يذلا ىلكلا هقا رعا ف برضو رخصلا خيميو . 1

 موري الهناف ب تدل .اناف .« كر عتعا ند قلع دعب هني .الو هتف نلاوب وا :

 تلم ردا وأ .ناك اتهمه ريغ وأنك |لفع ةانانس.ريشن هملتا الايس مبا

 د ارا لق 00
 هرانو ثا رهُش 4 0 ف د١ : هءرايغ هصخش ىف س الكا 5

 لع كلذ ل |اق 50 4 ماعنلا ناو حا باكلاو بذلا نا هيل ةدعزا أ

 ع كلذ ي سيلو بأ ذلا ٠ نم الاخو بالوعلا نم اء مدل 1 د و .هيبشتلاو 3
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 0 ةلؤملا هابشأو ةرؤاقلا ميلاتو راجلا فامثاي سانلا ضعبل نومأملا نينمؤللا ريمأ لوق
 0 ا . لع نب ناءاس دنع وهو هرث ذ نم ا م ل (ىعو)

 7 ىف دقل اذه من ” تام لوارت ردت ماثل هشابوأو هللا قاخ جالعا نالف لا ةنازيمالا

 ْ الا وأو سلبا بأ ل لققحسا وبأ ىل (لاقو اة امر قراع ةفطن هسفن

 0-0 تداوحانم 'ىذ ؛ رش الو موجنلاب نيدب الجر ناكو هتخأ ىلع مهاربا نتخ ناك اذه

 3 نم ةوطلا عضوم فرعتأ ةرم ىللاقو قحسا وبأ (لاق) نب محا

 / نيلكش جاتن يفالا ظملا نوكيال نأ لعأ لب لاق هقرغا ال كناَوأل تلق ءاسنلا ةولخ
 هيده نيب جوازت نا وهو صالملا ىلا ىدؤملا ريسك الاوه امثٌئاقتلاف نينايتم

 ىثنأ داولا ناك نا اهدلو سرحا نكلو زيربالا بهذلا الا دلتال ابناف يناسارخو
 لا الل ورش نا ملعاو كيلا ءادإ هز نام ارح لاجر. ظاوأ ةدش نم ابلع ردحاف

 / 1 ةساسا ل قارعا لع« اناا نحاتتعا+ أ لعاو مدنع اموظح ردن : لع.

 70 طا ايقرمم اهتحابمو اهازتق ديزءام هنا ملعاو دنبلا قارعا ىلع لاجرلاب

 نمو لاطابلاو قملا نم ابورض بكرملاق املا ىف (اولاقو) تاقاحسلا دنع ظاحلابو ةانزاا

 0 ناو ينبلا نم رخزلا دلو طوبشلا نا مهمز لطابلانف ٠ بذكلاو قدصلا

 77 نا سابا ةلئاو يأ نع كلذ اوورو هلا انأو هيكرو لئيلاكهناو طوبشلا نمقلخمال

 لك رب وأ متضابا "3-0 ثا ودحر وصتملا نإ قتمح تلا رثعج مانا ( وهزو) ةيواعم

 ةيش تيفو هرثك أتاه امهريغ امم طاخم مامن و ىنبلاورخزلا نمآ 7 دك اددع ةريك"

 طييابشلاب تامح انا متاح ضيبلا لمحت رف ناكملا رينث لاما ىفوةوقلا ف ميمصلا تناك
 0 سع داكتو ضرالا سمع داكن ءايحض ةباحس اذاف جدنأب ان ناك هنا ثيرح ا

 ام مث لا ومالا يف لوحفلا ردك و قياجلا تاوصاك اهق اوعمس مهناو مهسؤر مث

 2 000 تقرا ّ ا ااا تح هن 0 ا 0 دشأب تدقاد

 0 يناودجيإ سانلا نا 8 طوبشلانا يلع لولدلا نم نا معز هبا ةلئاوىلا نع (اوور و



 كسه حط 7

 امو هيف ب 00 رظعأ م 5 ةئاعنلا ةقدو ا ل بوتشت :تومدلا للا كك

 ناو تدينصل ن .م ا نيل املك هل تعمد ين كلذو م وك نا للا 160

 هنأ هسفنب بجعلا ةمشو ءاشأ 2 ندحا نيح لج رأا 0 لعد 2 ا لا

 ف نع ند دمخا نب ليلخلا رف ىذلا هسفن نم هرغو هيلع متت ايش مر ْش

 ريشبال نيباتك امهف ىتكف نوحللا تلا مالكتلا نسح هنا نظف ضو حلاو .

 ناف ىلاعت هللا نمنالذخالا كلذ لدم ىلا يدؤب. الو ةقرتحلا ةرملا الا امبيلع لدم. :الوا 0

 ثانالا ليلق روك ذلا ريثك سنج ىلع : هللا كظفج طوبشلاو « رشد  هزجعللال ل اجو رع هللا

 راهفك ناك اذ نتف قع نطو تح 'نعجج اذاو ضئيبلا نعمجي اع هلانانوكي الف

 الو لئاط ريغ هلد->وف فرعالل هتقذو طوبشلا ضعا ت 1 دو ةدحاو ةيلا شم

 الباف البعض نوك ناك اذا كلو اضم هل نا كيان وبف هلأست داص 0 ل بيسم

 ىتالا تناكاذا هنم نينملا كلذك و كمسلا | لقأ ن فدل لصاءو نال 7

 زمززمار نيتك لالق كلذو ظورشلا هك رك نوت ىلعا راكذم هنم

 حلملا ءاملا هركبو راهألاو ةيدوالا ٍِق الا نكس أو أ اني 1 000 0-2 كاو ٠

 رك د دكسو َِ اسلا ف نوكب.الو ير ءاملا يف 3 ذوكي و بذعالاف بذعالا تلا : 7

 لع اوذكو ةلئاو وأ بصي و .٠ ىلاعل هللا ءاش نا باتكلا اذه نم ةعصوم ف كدا 0

 1: م كرك ناو ٠ هنود وهام لع مك الف اولاقام ةفارإلا ىف و | ولاق اذاف رةعج ما م ظ

 هذه ضعل لمعتسا دق ةفارزاا بحاصف قدح بيغلا دهشةساو ىنوملا لع بد 0

 "ايد نك نادر 0 0 واخ 7 بذكي ط :- 0 .وةليكلأ
 ةيسر املا , س وما اطاف قا 1 5

 ةهءاشم نم اكو 0 1

 ناويحلا نا سرفلا (متزو ) س دمأ وملاب تتاخ تلا قف تنرص ل و

 نأضلاو زعلا ن 0 اك 0 ماو عر لع ينجام هم انابح لي يل هك
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 0 000 ماحد 00 مهنف ٠ دك ماب 5

 قاع وم 0 "لإ ليالا ناطعا ىف ةالصلا اوهرك امنا مهنا ثيدحلا ىلا اوبهذو

 دايم نبا لاقو هةيهدح ريغ لعز زاهلا اولم>و 0 لد 1 اولعخل نيطايشلا

 0 نيطايش تنغل #2 تراحم لوقت ا ينانأ الف

 ربكلا نومسي هو « هتلمت نإلا نا لاقي يذلا فويدلا نم روثألا ( يممصتالا لاق )
 . م هلاظيش عزنا ىتح رمم لاق اناطيش ربكتملا فنأ ىلا فاضت ىتلا ةرعنلاو ةناوزنللاو

 وهو اناطيش اهم ةيهاد اد تناك اذا هيلا نوه هل ىلا ةرعنلا عزنا يتح لاق

 (رعاشلا لاق ) ةط ةطاما ناطيش محلوق

 عج يدنا طيش جملا * هلاك رم غح انتم جاعت

 1 سعاشلا لاق كلذ لثم لعو ٠ ةيحلاب مامزلا هبش

 0 +” ءلسأ نمورافلا تكيرباع ع اي ّ حان-ش اهف 0

 دنعو.: س.شلا ةبوييغ دنع ةظاملا. نع يه و مالا كلذكو ركذلا ةيملا ب امحلاو

 5 لاخمأ هبومللف» ناطيش يرق 5 نيد غلطتاما ثيدحلايفو كلذ ما سنا ىلا صرتلا عولط

 ظافلالا كلتلو مدار او مهناعم ع م لدي 0-5 ةمذب و تاقامتشاو

 لدا ندا ه0 لدهج اهفرعي 1 ندا تلك دنع اهو 0

 : اذه هانم ماوه سيلو ,لعلا ن نم بوري قو. ماا قل اكل ذاق لالأو دهأ كو

 لع كلذ اوساقو ليما كلذكو انكحو لباالا نما سان ( متزو) كلهأو كانه نأشلا

 1 ل

 ج١1 رع 7 7 و 771 حراس: 75771772 717779 بن77

2-7 5 

 9 أ 2 3

6 11:17 717095271: 2777 

 ْ لب , الا كالت 1 اوميز زفكلذريغو ماخلاو " ل | ورئا ع نم كلذ يوسامورنأ انسلاوريجلا

 ءالخال ناك هتيشحو ا الك نا وبدلا الو هنو كسم ريغ أ الواو ضمان 0

 : 5 ظ لبالان :رمةمحش يندأ يف برضيف لو عل أهم لم آلا يرخ اعرو ( اولاق) بلطا

 ا 3 شوملا يه دولا "لا ثذورخا (لاق و) جاتنلا كلذ نم هب ريملاف اولاق٠ ةيله الا

 7 ةقلاملاو دوو داع لثم مثالا كلها 8 5 مكلهأ لف رابو لبا اا ند لا ىو



 رس
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 لا طمس ناف دا هدرطب ال ىتلا رد اما ف مهلبإ تيق ل يا ْ

 2 ناف ههجو يف نألا اثح قيرطلا لضا نم شوا ءافلأتا ضعب ةري زا كايت ٌ

 ىلا ةيدجسعلا هدهو ةنررملا هذه تءاذ ةباعلا ىف شو>ولا هذه ترضف هتلبخ ٠

 زجارلا.لوق لثيمغلا يلأ نع فوفكملا نادعس نبا (دشنأو) ةيبهذلا ىمست

 بهذلا سيواوط .لثم امدراع * برع الو مجم ىلبا م ذاما ئ

 م ولا لاقو 1
 ميسطللا و ةيدجسملا ينال * اهانرحح قيضب تكنلعصا اا ْ 7

 ىنعملا لعةيشوح ةيرتطلا يدب رجم تسع 110 (اولاق)بهذلا ءايبسأ ن م : دعسملاو 0

 طوبشلا اورطم مهنا متز ىذلأ امأو *« شوا دالب نم نجر ترح © ةيوراللو اذه ٠ آ
 ةعيرشالو نيعالو لحو الو ءامال ث يح رطملا بدن باصن ىتلا عدافضلا نان امام هاف ٠

 ملعو تاحسلا يف تناك انا كلشد مو. نانسلاو ءانهدلاو 0 ا واع رار اعرأ مهاف

 نلا كلذ ىلع ساق ىث هنالاو ركذلا نم كلذ سدل وهايملا علانمو راب :الايف.نوكت با

 ةعاسلا كل: قاخم ءىث يه امنا عدافضلا كلتو. ًاطوبش كمسلا لش مصل

 ىلاعتنلا يرجاام لعو تالتاقمو رداقم ىلع ةبرتلا كلتو نامزلاوءازوحلاو ءاملا عا عابط ن

 ناويملا نم نيلكشلانيب نيعلا يأ أر ىف نوكت يتلا ةبارقلا فرع (دقو) قاما ا ْ

 يقيس1, يلق ناذرطاو و اتلكو رداد نأشلاك حئالا الو.دقاست مهني نوكب السف ٠
 ىذلاوهو ةكيدلاوجاجدلا نم ”يسالملا | د كلذكن وكت نا سيما وملاو قبلا

 نام نبدوعسم ىل ( معزو ) محشلاو رحللا لء<يهو تايدنحلاو تادلو ملا نيب. 'ه نم قلت

 ااقسالا رادع السر رشعةعبس اهف نزوو ةجاحد ةدمسم لإ ورع ىلا يدهأ هلا ٠

 ءاضيبلاو ىشيلا نيب قاخت ىذلا وهو سانلا نم ىمالخلا انمار ةوشملا جارخ او

 هلردثمو ةياضا نوم ىزوناد هءونأ نم مظعأ جرد هنأ بيكرتلا اذه نم ةداعلاو ْ ٠

 كلذ جرخال دنبلاو نضل نيب نم قلخي .يذلا وهو سانلا نه .يرسيلا انيأرو

 هنووسسلا مو حلم و نسحأ : جك هنكلو | امموقو نيروالا مد رادقم ىلع جاتنلا



 00[ (ا7؟ 0

 0 1 نع انكع يذلا بكرتلا اذه يلع اليف ارسنز حولا هطلاخن اذا ءانلا
 720000 كد قوللا ني قاب ىذلا وهو بالكلا نم ىئالطلا اأو ٠ تايدنبلاو
 0! علما ىف لوقنسو ٠ 00 ريدا بالك نمو 00 3 نم كلذ نوكي الو
 0 ل ياعالو ودح مما( اوركذ 9 ذو )ىلاءلهلل ءاش نا ىك رأى نماه ريغ يفو رابسعلاو

 ةماعلا مث ةناغرف مث ري ورسأ املوأ 8 وم ةثالث يف د راخأ
 7 با ىعالا ىف ناو

 0 اذكم ىنملا اذه ىف مهماع ىرزت دنبلاو أ ريك ابذك كلذ ىف و نأ لعلوم اراعأل

 ىقنيعبرا اودع مهنا نور " ذب ناعدجو لازيو شام نامع ( ناكو) برعلا ءايلع لوقت

 انت نإ رثعو شيرت :نم نب رشع 00 دحاو ماعر اذعا فيقلو شيرق نايتف نم

 2 ةكيبنلا ىلع نيرفوما نم رودلا ىف نيبر اقتملاو لا ىف نيرواجتملا اوخوتو .فيقث

 0 . نمم نسلا يف كئثاوأ هابشاو ددملا كلذ لثم اوصحأ معنأ و مدانتلا ىلع نيروصقللاو

 . ةماع رهد رورم دعب اودجو مهنااو ركذف ءانللا الا ايارث فرعي الو ذيبنلا قوذم ال

 ] ٠ نسلا يف يبرأ دق اوتاكو مساع تام دق هير بال ٠ نمو ايح هحئلا ترش اك دع

 | يات سواهماذه ممسأ لواميج امه در نرسلا نساك ل روع
 ' انو بوكا نم هيف قدصلا زيمتو نيرهعلا رك ذ نم هعضوم يف بابلا اذه لع

 '  ىئارفلا يف لوبلا نايسخال ( ضرعبام رثك أ امو ) ىلامت لا ةاش نا زوجي الاموز و
 ا 1 ةكاحلصأ ملل ( ضر هيو) ذيبنلا نم انتم مدحأ تاب اذا ايس الو كلذ ريغو

 فرصلا بحو سيحمل راثإ اضيأ ممل (ضرعيو) مهلا ةدشو هيوبش يف طارفالاو

 1 ٠ نولع ةريغلاو نبل ةمبلا ةدشو نهنورش يف طارفالاو ءاسنال ضرعي امم ًاضيأ كلذو
 7 . علط خر ل ىذلا داق الو تلال سل ا: نراشمو قوموا نوملتجيو
 00 لام ع ناطلس اذ نكي نع ناسك ةدنم ىصخلل | شراو) لذنلا

 0 ءالؤد مدقتب 1 نا بع نم ضعل هالوم دنع ناك اير ىتح قع ضل نع ها و رع

 7 بد 0 5 'دح امرذمو مهميظعتبو مم 8 ىهحلا نوكي نيذلا نروك ذملا

 0 4 0 لجرلا كلذ لوخد دنع دءعيف ةميشلا مركو ةمبلا دعل يفو بسمحلاو



 كدا تيسملاو مركلا تحد اد_ه 00 ىلا لاخلاو هاملاو ناطاسلا 3

 أ ريسغ نم هل هعطلو هيف أل ث نيم الو كلذ لردع 1 هتف ع م 1 هع

 ناو كلذ لعشو ؛ توفلا ضعل توف امم كلذ ناكاذ1 اديعل قفارألا | عضوم نوكي 1

 ىر.ناءاصمخلا م مسي هنا نيد ىلعوهوهالو٠ ما كحال 17 رتشاجلا نك 1
 ىلع داز م و ةصاخ ليلا ءاصخ مهضعل م رح( دقو 1 د ا هاحلا نجا 1 , رسولا كلذ ٠

 هفاكت وا هلعاف هيلتحا اما ء اصلنا ناكاذا موضعل لاقو ٠ ٠ ماه | ء ءاصخ مرح يحكلذ ٠

 0 الد 0 0 واج كلذف 1 رك 0 ا 00 1 0 ةيحاض |

 فا ءا 0 كلن اك كقو :ةيلعا الا يف يف امعيذص 1 8 3 ُْف 1 ناخد , 0

 هيدش ريغ ءانضذحا ( نورخا لاو 1! ايضعلا كلذك و ةموسوم و هيلع هللا ىلص يِ 320

 صقتنلا لاخدا نمو لسذلا مطق نمو ةلثلا نمو للا ةدش نم ءاصخلا يف نال مسيملاب '

 ا ةيلألا ١/ عطش و و هريغو مسيبملا ف سلام ىوقلا داول صقنلاو ءاضعالا 00 3

 اذا ةيلالا 0 ساب اال 0 لاق هَكَس لكل ز رواك اء ارملعاو ةعذلىه | 3 ةمسلاو

 زاوجفف ةيلالا عطقو بئذلا نمأ ماع فيخو عيطقلاب قأ للا نمذ اغلا اعمأ ملمثب تغنم

 ةيلالا عطق ولاملا ب راهيف 1 اعا و ظح هق ريعم ا سيل مسيل 5 مسيمل نم ةيقش ال وهلا 9

 دودللا سنج نمو ةرطيبلاو روجولا سنج نمو دصفلاو طبلا لكش نمو ناتلغا لكش نف

 لاق | كارل اهلع تيخااذا ةحراملا ماطقو ةجاملا دنع "يتلا سنج نمو ةءاجحلاو ٠ ظ
 لو اياد برش دق م ل انما متعأل اخ لا ىف لئاللا نا .ىردعلا لق (نولوألا

 د م ا وهلا قيئاصتو ىوؤت ل ابر لأ امرك !ضوألا 0

 نارصن فيكف هنو متنلاو ريخاو لاذ لاو ليللا تايم 0

 ىدع 0 ”دحاو ريعلا ريعلا تلاد كم هيلا جاتح اي نأ هع 7 3 انلا قاَو ا ب أهلمحل

 ةعاسلا 007 مسي يملا اها ( موقلالاقو) ة ةدحاو ةيرش كاس عيمج يف كلذ جاتحال ْ

 اذاو لاوم هلا 5 طاتخا 5 ءانملا تعمنمهؤ موقزلا تعفو ىدو ذازبلا باي ُُق موقرلك

 .(ناويح 1
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 3 : .اودمتال انل ليقو مو قارحا نع ع دقو «روم صا ىثلاكو ةمثحطاك ةيلالا عطق

 00 ةمثولا | بحاصو قورعلا م مش نم ةيلالا عطقو ران مسيلاو ىلاعت هللا باذدعل

 0 هريفللاى 2 كل 2 اف هسدعل نع هني لو و ميال عش ةبامرلا رح ناك نأ قون رد

 0 عيمج ىف ثدح نأ كل سل ( نورخا :لاقو ) هودجولا ن ,م ةحاوب ادرس باذعلا نم

 27 ضب وعتلا كن ك< الو ةأشنلا كلمت ال كن ًالمالبإ دا را ضف دج ناويملا

 ْ ْ هللا . وهو ةضب ود لع رداقلاو هناذ و ىدنمو هعرت# لب نيعلا كالام كل نا اذاف هل

 ! ٍ ام 0 3 لقعلا هحح ِِف كل سلو لحال نك ام كلذ ن م كل 0 لجو نع

 َ 3 لك منصن نأ ا (ثذورخا 1و ( ةرطم ءلاكو ندلا حالصك ةحاصم 38 ناك امالإ

 7 اننعاع وفرص نكي ملام هدعلو 0 هياع هللا لص هللا لوسر دبع طع عنصي ناك ام

  ةقرافلاو درلاو فالحل قيرط يف مهنءاج نع ضعبلا كلذىهن نوكي نأ الإ مهضعب

 - فاكتملا ناكن أدع جالعلا ليبس ىف كلذ ناف ليواقأألا نم الوق مدنع نوكي الو

 ا طقف يذكألا رادقم الإ اهنم نكي ل ناو ضوعبلاو ثيغاربلاو لمقلا لتمث نأ انا لعج
 ١ - هضيودل لع رداقلاو يلا قلاغ ات | حابأ 0 نك لو 526 الا ن تام نوك ال لتقلاو

 ىذ "الأ عم لمعلا ف وأ هلق 0
 ىذ الا نم ةمالسلا عم ةميملا حذ نم

 ْش : (لاق

 00 ريداقع لجو زع هللاو تقلا ةحاباب هيف ىلاعت هلا 5 يذأ هك آو ور لك ناو

 قفتملاو فناتخلا 3 دوعالا
 ! هللا رادو ٠ ملعأو ممحأ ريثكلاو لاو كلذ ن م ليلقلاو

 0 0 : 0 ةالصلا 00 لكلا ا وأ ق اح -- 0 0 هيلع مارا 3

 0 : 0 لامت هللا 00 7 الو * هيف 0 لوّرتعل 7 0 أو و

ا ند َن دحوم ا صعلا وأ نب دلاعملا نم نبدحلملا
م يف نمط ل ني وهنملا ءاضذل

 0 كل



 0 ظ 3

 ىلا هادهأ طدقلا مظع سق وما ناك يذلا يصح نورك دوهعلاشاو دم هعبو رو

 نا را لطوارإ ا[ ةطبقلا 00 م 0 هللا لس ين

 ناعا تت لك وهو هل مق 1 داز ما يد الغانم ا نمد 1 0

 نم نأ (متحمزو) )ةوسملا دشأو لظلا ش هلأ .٠ نم هنأو هيف ةبغرو هيلع ٠ ثحو ءاصحلا ىلع

 صوصللا ن نمعايشالاب نيفورعملا 0 لاو مال ف 1 ماخلا كر نشوف كلذ ل 0

 كودلا ل أ|-و كو ياكلا حاطنو تالك- |١ س ارهو رائلا كرس نم كلذكو 1 ماكو 0

 اه مول عرضا وملا هذ_ه نال( مللق و) نيتلاضلا نيتثنلا برحر تاجرا الا ب امصأو 0 1

 لعةعمسلاو ءايرلا ةيلغل رطشلا رادّقم اوغابام اهولءف وأو لامت الا 00 ةرا ظننا

 ءاطاغو نونواعتم 10 ىر غم نم عاتبملاو ىرتشملاو ىماخلا كلذكف سانلات ولق

 بيلا اذه مولا ف دياز ؟املاو ةلعلا هد ةعلسلا ىف دل عاتب ىلا ناك (اذاو)نوفدارتم 1 ْ

 همدختساو ةيرام لبق 6 سقوقملا ن ا هل لبق لق مل و هياع هللا ىلص ىب ءلا نا ؛ متررقأ دقوا 0

 قفو ماهللاو ةلئسألا اهذهى 3 نعال اام ىلا عل ” هللا كم ذ(ميفاف)همأو 0 يرجو 1 ٠

 نا نمدوعور ىذلا ث 1 ادهول اي ء ىثل“ لبق |يق لوقأ 3 ليد تاك تالظم 3 8

 ناك ناف» جرخحلا دسافد اتكاالا طوخسدوك ١ و أ جرذملا حي دائسالا ىذ سوك 00

 هلق هنأ ث دحلا َْق سعال هنأ ائملع كمف 0 ناك ثإو٠ة هلا اطر كيمو طوس 1

 ىف ملا 0 عاشالا فالخهيدهلا لوف 3 ع ىدخ هنا لع 0 ديل هئم

 هيلا ا ول ناك اذا ةدايزلا عفد هيلع مرحب امنا عاتبلا كلذكو ةدايرلا ساّقلا هيلع مرح

 لحل 0 2 عناب هدز 1 هنم مدخأو تاو هدم لجأ الخلا نلا كلذ

 ناك اذا هن ن مايل عايشبالاو عيبا ليدسو ةيهلا لوقو ةيدحلا لوبقو ى 1

 نو 10 امءلاو توثلا ةيدبك ”ىصخلا ةيده امناوبانشدر اذ لع
 زا وحو دا همدعو 4م شو هد رط لح الإ لب هل الو 2-0 مرح 0

 ام نم بأن يلدا ةدايزلا ت باط ريق لع كلاملا هعاب ولو كالا ٠ بجو نقلا



 | كامو لام ىصلخاو همادختسا هسفن "يصاخلا ىلع مرح امل هببلا يتأام :هلحتسا وأ

 7 لثمب الإ هكللم هنع ليزي الو هيلع هقتعي ال هايإ هءاصخ نالو ليج نسح همادختساو
 0 آ مارك الاب هتمارك قاتو كنا كلذ ةيده لوبق يف نا ( نرد 5 اب د عوام

 7 نااها كلذ عم اوور دقو دا رس طلدخاو هلك ملا تل دقق ةكحو اريد

 00 ءأ هللاو انخلب ايف هيلع هقتعأ ملسو ِهيلءَللا ىلص يناا ناو هل ادبعيصخ يااذملا اءابنز
 7 بكرلا قلللا فو ىصخلا ىف لوقلاقسن ىفمش هيف لوقلا سيلو *يثلا نع اولأس امبرو
 ”0 ل لإ أب الف ةودلا ىف نمطلا لئاسم نم ةيمالكةلكسم ىف انبجأ دقذا نكلو
 دق لوب نءاطلا لازب ال(دقو)باتنكلا لوط يف ديزتف لطت ملاذا امسالو يرخأ اهلا

 1 قى لاتقلا ناذلا ةصاغ شيرقو روجعلاب راجفلا مايأ فورجاونم م برمعلا نأ انملع

 / هللا للص ىتلا اهدبش دق بورح كو ووش مدنع ناك ما ارا كلا ف مارحلا رإبلا

 ا لاقو انا نركب ة ةنس ةرشع علر نو سرس عرأ توعد ةق ملسو هيلع

 ١ 2 ةعضعص نب ص اع يف :: لا *« كلذيف انناوجو #يتموك يلع ا : كف راجفتلا تلي

 0 لاحرلا ةورصع هلت 2 ن' ضاربلا ةريرجب ةلاتكو شيرت رقنم 0 لهأ او اويلاط

 كلذ لال نأ نع بق نب ضاربلالاو واعي من مو نوي مل نم نويلاطي م اوملع دقو

 مهلا وما ومهسفنأ ن ع اويفادف مريغباذ مهنومزلب مهمرحيلا ممونأف اذورطم اعيلخ

 هيلع هيدن يلاعتو كرا هللا دبشا 1 كلذلو هيلع ىعسسملا نوك ال رحافلاو ممر ارذ نعو

 هيراق قد مون سراف ىلع برعلا ترسدن م اورصن هيو فقوملا كلذ مالسلاو ةالصلا

 7 2 باوصلل قفولاطاو ناسرف ناحضاو نإبا وج ناذهو هجرخمو مالسلا ء ةالصلا هناء

 7 ظ عاذلو مجرم هيلاو

 ذختبو حكني يصل ٠ هيواسمو "يملا نساحم رك ذ ىلا هى كوتلا ا '. جر مث

 هل قيدق هناف وضعلا بوب 20 و وهو هب نوفءشو ءاسنلاب هفخش دتشلو يراوملا

 2 دا دلير كنعدنم جرو رت دقو ٠ نوملا تحيا ًاوعام كلذ نم هيف نوكي أع عام

 ٍ 7 يذلا ءاملا ةدواعملا نمهعنع ال 9 ةمشع الا مر ويوم رع ليلقهنكلو



000 

 0 3 ا ا

 رئاعلا ىذلا 8 وكلا ىلا ةوهلا ن ٠م ةهح رع هل رادقملا 3 ناكاذا هيم جري

 (ا//)

 اره وج حصأو اهودعأو 1 أو رثخأ وهو نايل نم نوكي يلادلم جا ا 0 200

 ةقافالا ء ءىلعل ةقارالا عير لك ضغب ام اكدر 3 0 ) مشلول 3

 ةقارالا ء ء يلعب || ةقافالا عير :ىعاجاو زدعلا فينخ و ردفلا ليه د لك ه رك

 امو ا .نل ريفو ها دعأ اذيف نك لا أعلا ةنما يو هرم 3 ل 2 هتف حاقلالا نوما

 عنصتلاو لوعبلا< ءظءاو نومولق ن مهب ملا تيهذو د دييعلا ل رم>و لع م ناذتا (اذاو 1 :

 نبءئابط قوت 0 : لك ربظ لجالا ناكتو ءايملا بالتجاب راد- الا ىوذا 1
 كدمشو 1 نم 5 لصو قوفن مه لس نورك نو جيجلاو ريغشلا أماكماف نمنأ وبسو 3 نا

 نوف ذو ا ذلارب ون نمءاس الإ ىف دج دنو امد ءام ئدنأ تراب اوت مئلا

 مث قرش الو عج نم نإ دجتو نايصخلا رلؤت نم تا ديو لاجرلا رث رو 3
 : ىلا عزان ” ةأركاف نايصخلاو ءاشللا فو لاخرلا ىف لاجرلا نأش كذكو ٠ سض >0

 5 ارح كلذ نالو ا م عوج هبال هيلع ه1 ملسأ هتيقاعو رت 30 نال ىصقلا

 يف بغرب 66 0 بذاجو 8 لع صرخ © صرح ندع نايذاح ابلف اه اع

 اشلا لاق انريصل عزجلا انك ديبع نب سأوب لاق ( ىعمصالا لاقو ) هبال 0

 امتمام ناسنالا ىلإ "بث نيج ب تنم نار ا انالا

 لكالا هعد+ نم سارتحالاو هنم زاجتحالا يلع ردش ال باب عونمملا ىلع صرالاو
 ف لكشلا اذه نم بابو راذلا نم ةعطق ء وسلا اص (اولاقو) ءوسلا نيرقلا ب ثلا 1 يو تاركا ىوق ىلع لمعلا ل امعاف براد هلا ل اءوط ةعزملا ل ل ةمو ةنطغلا يف زربم 1

 أمس 3 عمسلا ىلا ب امس أسلا ريخلا عضيإم وهو هكنع اوهشو هوفر عل ١ نا 4 ةجاح متعأ 1

 ريذلا كلذ لخد ظفحتلا ةلقو ةبرختلا ةلقنيب نرق نا رم اق 3 را 020 0

 ةنك اس اسفنو ةلباق ةعيبطو اًئيطو اعضوم فداصو البس الوخد هرقتسم لل قبايل 7

 لغاشنلا ةلقو ةوبشلا بابشو ةعيبطلا ةيلغ ك_عو ةرارغلا تفو ف تايتفلا را نم



 0 ظ ا

 0 بايشلا لكس لا انهو نايلغلا امأو نمرومأ نم< 6 نايتفلا ىلا ق لا ىد كلذكو

 0 مالقلاب ركل ل لودف ورع مالغلاب مدحأ ولخيل راطشلا ناو ملاح ن وكل ك 0
 | كا

 )0 نم كرادطلا عابط يف عرسأب ردابلا بذملا املا اف ىف فداصب ىتحادبأ ى

 1 تلغاذا كلذك و ةراطدلا لا ةيعاد قداو ةكفلا ف ىوم يندأ مالغلل ناك اذا 7

 0 0 ىلا قباسلا ريكا عوقو هبشإ اهف ( سع اشلا لاقو) ةدحلا هن ,راكلاب ةيردملا زوجعلا

 لوألا تقال الارسال اهم يوفق ني ترش ثرح كد اوف لق

 للم لوألا ادا هايحو + قتلا هتلاي ضرالا يف لزم

 ْ . ( صاع ينب نونجم لاقو )

 00 م ايان انرق ردا ىوحلا فرعأ نأ ليقاها وه قانا

 1 0 0000 119 لع رسإلا عوقو لوط وهو داسنلالا وعدي اسمن (رخآ بابو)
 )لف مكمالبلا دام ثا ةرركو ىادللا لوو هلثم دنع ةكرح ىدأو لبق ندا

 00 داسولا برقو داوسلا لوط تالي كا أ امور : فزت و كك ١» تيازه س آاةنيال

 0 د مومن داء اسفل 0 او ار تف مرهظأو احئر مهنتنأو اهجو سانلا 3 نا
 1 1 ع 0 ندعسمو ىنالوماب هلا اطمح نم هن كمو اهمالك نم نك دق ةأرسال لاق

 00 يال الامألاو الهأ لّتعأ اف يرمأ م“ نع ينتلغشو نم تلرأو ليل تررسأ

 0 . اهلمميحلمأ 7 الكمبلكاو الاج قاخلا عربأ تناكولو اهدّدع خسفلو ابعابط ضقتنل
 ظ . اهعمذ وكي د كارلا هذه تحاتحا هنيع عمدت نأ قدا اذه نم كلذ عم ب ناف

 باطما نبرملاقاماوةيجراخلا اجشلاو ةيسيقلا ةعنارو ةيودعلا ةذاممو ادردلا مأ 2 3

 00 32 ردا ىلا ةاعدملا ىه بايثلا م ىرعلاب نه ورضا هنع ىلاعت هللا ى

 5 - نأادم ماه ورخ رك يا فووطلاو تاحانلا يف مايّقلاو ا

 ناكل ان ةذسح صقنا تأ .يذلاو 00 اءز ناك ولو اهعبط لكش نم وه نم ىرت

 الات ارا دشأ هنم راكتس مو هلثث ملام ناكلو 1 اع فرط يلق الام

 0 يعاشلا لاق كلذلو اباذتجا ابل دشأو
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 مارال هو اهنم 50 0 لج فلا يتمرح ىرب نْئا لس نب ديم كيعس

 كا ال (لوالا لاقو) نشكو زغ ًادحاو الجر يتمرح ىرت ” نأ ن :

 لصتال كن أت ملعف كعبط تضقتن دقو كرب اهتعبلأ اذا كنال فرعن 0 0

 ” كلذ ناك ذاب ظنا 1 ىدلا ناككلوسرب د كبات 3 لو كسفنب

 قار أم دّمَف نم هيلع ع نكي لولا! راكم لاةعف تدحرر يلا نم هيف أم

 مح ءاسسنلا اف كلان -_ وز ول ةمقاعنب ليقعل (ليقو) ةسنؤم ينامالا هل هتلثم وأ مو 1

 نع ربظي الف نويعأو نرلاب الف نتبسأ فالك كانتا ا ملاقأ م :

 ا ا © لاقو ٠ ءاجو موصلا مس هيلع هلا ىلص ينلا لوق هيت 5 تف ف

 ىذلا عاولا لح بايلا اذه ىلع انين دقو ةرذ<2 رعشلا كو نا ذاع دقو يرعلاب نيبلع

 ٠ ىصخزبغتنإ ل (دقو) دصح فيكو تلي نيك وداسفلا لدا ةريغلا نأش هيف 0 :

 نوجلا نودلتاقو ديدملا كلذ يف لحو ةقادصلا ةهج ىلع نايثلا ىلطيو ط ولي 2 ٠

 كام فهن قد ناكو هدنع ةلزمأ امماظع هالوم دنع رب ”ًأيدخ عيبرلا ةعياطق يف ناايا ِ

 لع موبتاذفرشأف ء ؟نوذ اي صنع ال تاو ة ةجوزوتأ نم هم رحفو هنيع |

 الف اهموكي اه 0 ند اه يرو ةاش يدددش دقو اب رافص مغ دير رأا يو هل ديم

 امل هودعل يصخ نم 3 نودي و رع هيلع مجهو هيدي يف طقفسو دعلوقربهرصلأ ْ ٠

 هناسن يف هفلخم تراك نويف نبع ىذلا ناع اماو تك هيلق دبا لو كلذ قرا ا

 ١  00 3وهو قر لوو جاو وهو ل ->رلا الكل دي توا 5 2 اذا ا راطتا

 كدعصل الا ع وم كيم 0 2 ا م 23 ناكو 0 ةميسق 4م بابا ىلا ب 1

 ع ند ضفتلا ةعاس ىذا ثبلف هدوعص ن اد هالوم دج

 مهملات قل ا َء اناا مهمدارا 1 رفلو .ربملا ف وهو لا اود 6 3

 سبل ىتح ىتدح مد |مف ءادعالا نكح ى م دش 1 لوحفلاا اوضعل ا 0 مدل 00



 0 ا مهلا ار وير لا املا نيبالو ة ه رض مالا :لا تاكو يغابلا دساللانيب

 عم مامتالا يتب نيب الو امرا اوزاص ة هقوس نيو هقوس اوراص كولو نيب الو ةرافلا

صلا 1 نيدك انما ناريملا نيب الو بر عوةووأ سف ذانتلا و
 ا 0 زيفنتلا ن ..م تاعا ؟

 ظ ا : نع لكش نم“ لحفل يدلخا ضغلو ٠ لوحتلل ن لن اعمل هباع قدتانام ردش ءاضغلاو

 0 3 لك لاعرو + تايانملا هقحلتو سفانتلا هدلونام لكش نم سيلو ةمحناا يذل دناطلا

 ١ 3 نر 42 رط كرر نمو عوزت ل نممدحالدبالذا كل ند فرق اخ || ٠ نم بردو

 1 طل طابرلاو 0 نيذلا م اوناك نأ ال مرأ ورع غ يهمل كسنف

 ١ مى وك مورا 3ك 06 امنا كلذ بيس لنا ا ارفلا لهأ كلذ دنع ن هرظف اب ةلبخاز

 17 : 2 رع 0 قتلا ىلا ةياطتم سود :ءا تما كو موياع نيظياغ عم اوناك مو نيذلا

 ١) كانو“ ٠ مهنم أب ةيث لا يلعو مولتق ىلع مازتعالا ةدش 1 تم

 ٍْ حيبستلا رثكي نا ىتنلا كانو ٠ ناودلا عدد نا د كلو ٠ جم نا ََق راسا را

 :٠ كيتو ٠ ةعاج ىف ةالصلاو ضم و هياع هللا ىلع يلا يلع ةالصلاو ذيبنلا ترشي وهو

 كو ٠ طقف خوبطملا برش كرت يداوسلا كفو .ذيبنلا كرت رابظا ىضفارلا

 سانلا ىمريذاو يامل لها راثك ىلا عرسسقلا ملكتلا كلسنو «تيسلا ةماقإ ”ىدوولا

 هيظعت نمالا سبل كلذ نا (اهنم ) اروءأ معوب نأ ديرب ةقدنزلاب وأ ليطعتاابوأربجلا
 يمرامل ةيلب ىلع 0 اياترصوأ "” امطن ناكول لاق نأ ( اهنمو ) هيف قارغالاو نيدلا

 نم كانه ناكولو هبلق ىف ىذلا زال الا 1 ريل ناكامو ةمالسلاب مهنم ىضرلو سانلا
 ءاوك رت نا هل مبكرح نا ىسعام ىلع هيبنتلا وأمل ضرعتلا كلذ هعطقل ءىث ةبررلا لذ

 ديعونا ناكوإل رفكلاب هءوصخيمري نمت بويع رثك أ الو فانا نيماكتاا فدجت مو

 7٠ يصخمبل ناكو نايغطال لاقب رفمجل ال ةنراج قشعتي وري نب دمتوهو 4 زامل هللا

 1 لاح دق ناكو زامجا ن مايل انننع دش ا ىعلنا ناكو نينثملا توي تدازأ اذا ظفحي

 0  بيعإ خطلتو ةببر مهلا ةفوطاو ةفاطنو ةكر # افاعن ينعو م م ( افطن) )١(

 سوماق هأ دسقو



)81( 

 زامجلا لاّمف | رم وبدلاو مالك نب دينو هني

 حالما كبظالو رقانس كام
 حالس ريغل زاغ 2 َر 0 نحل

 (اهفو هيفاضيأ لاقو )

 هبحأو ىيم رش يش هدا
 هيف ىلآو اذا 4 ناسف
 20 1 هكا + .اناتم تا هيه

 (اههبف 2 لاق وز

 "كيرلا شنها + كيت ا

 كينن انعد الو « نانس كيف الف“

 نايصألا لاضخ نساع ركذن (ىروخ الا ل

 راقسالا تناك قاناحرو + ميقم نئيطل نر

 (رارض نب درزم لاقو )
 اهرح ينداز ميسا . درا لح ىلا ١
 ىدخا وأ ترمعام ممل 11 ايخ هاو

 (رخا لاقو)

 ءاليلا دهح نم كافاع الو #« نأ 1 هللا كامو

 ءاينلا ل يب تغاب اذا: ه قر هللا كارد

 هاذا َْق م و # ىقلل نيح ةهم ركلا ف ع

 ءاصخلاب لجوعلوبلا لولو #0 قيفر 0 ف هللاو اأو :

 ) سيلا كيع ضعلا لاق و (

 دورا ع يف حل 1م وخرب * اصلا ةخفار نا مدح ناكام

 دوحم ةرثع صد. لكلاو # امنجَوز نأرهدلا ساكت 0

 ( ناويح تر



 "م
 هدد كامح ناكل اح« ”دبلا تبطخ ذا رذنم ناكول

 0 0 6 طمسف دعا لحر ادع ناك لاق بتاطخملا وأ ىنادح ةديبع وبا لاقو 2

 00202025 ىذا نفرد ها دو كد كوك هلا سل ردا دامو هتديع تيهذن

 3 يدخ هعمو ىدعك 1 ا لا لاحر ضءل نع نع 3 نشل واو ِس

 7 اعاو هنم نيرتتسنأ للتف 4م ترتتسافدنزب أ ىو لدجب ةنبا لوسي# 1-0 اخد ذا هل

 ىلاعت هللا مرحام لحم ةلثلا نأ ىرتأ تاق ة / دال لثم وه

 2 باودلا اح ّق ءاح ا رك 0-0

.- 

 )0-لا هلع لايتشا يضر رمح بان 1 رقلاق يبعشلا ن مما ركذ»

 نيتئالا سأرنم 2 ناد اع ءاصخ نعو 00 ليخلا ب اذا 0 يمن

 ] ّآ لل يدر رغ نأ رع نيل دبع نب مءاع نع (ىروثأا نايفسو) خسارف ةعلوأ وهو

 ع كا ردو) روك لا يف الا ا امنالا را || ءاضخ نع ىهتن ناكهنع لاعن

 | ىلا هللا يضر رم نأيعخنلا ميهاربا نع رجارملا نب ميهاربا ىنربخأ لاق ( هللا دبع نا

 ١ نيم لاق رجاوملا نب مهاربا نع (يروثلا نايغسو) ليلا ءاصخن نع ىبم هنع

 ' | د ند الو نيتاملات ل رف نيرجتال هلا ضعبل هنع ىلاعت هللا يذرباطملا

 ا رقبلاو لبالا نم روكذلا ءاصخ هركي رمت نب ا دبع نك لوك ةااتعسمو 0 (

 ! داع ناكا م ىلامت هللا يضر رم نبانأ مفاننع (رمت نب هللا ديبعو ) منملاو
 ] 1 ىمم لاق مفا نع مان انا ركب واو شا دغر هلام ا قاخ ةيماناوءطشال لوقو

 ظ لوقو ما رقبلاو لبالاو لي اناروكد 1 نأ نع ملسو هباع هلا ردنا 5

 | يرهزلا ت ا لق(مق 0 نب دمخشو) روكذلاب الا 1 ماا وفا ا

 ٍإ ا كيو اا ةبتع نب هللا دبع نب هللا كيبع ىويخ لاف 1 ملام املا ءاصخ 0

 | ءاصخخاو يرهزلا لاق٠ :جدلا ربص نعى م :ىرعاللا هلا لعو ملسو هيلع هللا ص هللا

 0 كلام ن ردا ردا نب عيرلا انثدح لاق (ىزارلا رفعج واو ) ديدش ربص
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 نعةداتق نع ( ريرج ماو ) ءاصحلا وه لاق ( هللا قاخ نريغيلف منرسا
  0لاتف باودلا ءاضخ نع نسحلاتلأس لاق(لضحلا ركب ءاردوض ساع

 هلوق يف ةمركع نع ( ىلذحلا ركب ونا ) لاجرلا ىصخخ نمهنلا ندل دس
 ١ : ا ريبج نب ديعس لاقولاق باودلا ءاصخلاق ( هللا قاخ نريغياف منسم ال

 نريذيلف ) ىلاعت هلوق ىف ةمركع نع ةداتق انثدح لاق( فيرط نب رصنإ كا
 ىذلا نا تبحعلا ن٠ هللا ند وه بذك لات ادهاج غابف مئاهيلا ذا لاق ( هللا قاخ 0

 سانلاو بذك لوش نأ دح ال زاج امل أطخلا وه ناكولو باوصلا وه 003
 هل ٠ نم 3 أح 0 هير - 3 0 0 00 وم ف 2س ! هده «او 37

 7 اذاود ع هو 5 قود عه * ىلع ةلالد 4 ف ع ظفالا َْن هم كلذ كس 1 ءاصخلا

 م هماع 0 للص ي 1 نو نأ الدم :يفىلا دصقت نادحال 5 ملاماع طظفالا 1

 هيلع هللا 0 ال كلذ لاق 0 هيلع 0 ريح نود 0 هب آلا 3 0 كلذ لاق ا :

 ىلا هللا نيبو هنه ىبلو دبصقلا وهو ةدارالا رك " راصف هسفن مالكلا ةيلب
 هر رجونا طاريبك ولع ةهبشملا لوق نع هللا ىلاعت سانلا نم نوكي ىذلاك رشا لك

 لاق ( هللا قاخ ن ريغيلف 3 و لام هلوق ىف لاق سابع نا نأرا< يبأ ن رام نع

 ( يمخنلا دواد وبا ) هلثم سابع نبا نع ةمركع نع ةداتقنع (ريرج وناو)“ املا وعلا ٍ
 ىلا ليخلا حا 0 اا رب ريغ 3 مهارانع يس َن داع نع كرو دم نب 5 نك 1

 00 اذ ناصخلا " 0 هللا يضر ةنواعمو 00 درع ىف تا الا فا
0 

6 

0 0 

 0 9 0 000 ا 1 000 0 لا 8 اه

 ىر نكي مهنا نسحلان 3 (سنويو رمد اض دب ام ؟لةلوحفلا تكرتول لوقو

 0 يىدخ هنا 4 ا نع ءسواط) نا نع ) ةئيبع ْن نايس ) تاودلا ءا صح 60 0



 7 ئ 0:0
 5 تيبكلا لاق ةفلتخملا سانجالا يهو 4 ريالا ىلع مالكلاب مالكلا اذه لصنلو 9

 راسعلاو لعارةلا ن من نإ وقرفتملا عج :

 نوءعزيو# عبضلا نم يئذلادلو عسمسلا نا (اومتزو ) نوجهلعمو طالخأ مهنأب مهمر
 000 مردالا توف الوايفلا فتح توعالون الا فرع ال ةيملاك ممسلانأ

 نب مهس 0 نم عرس .افناو - ودق قود ال هنا قوعوو

 كاس ٍِش فصال ! ( ةلظنح

 + 0 يدق بيبش ىذب * ضرعفرلبللامراو لذاوعلا صعاف
 #2 أايصع هل ز-هغل1و هدر و ١ »ع هاد أطيبلا تقذإ 00 »#

 (اسر ه فصل ا 0

 ْ 00 رو كاف

 1 رابع 0 < تاّقعو # كش رطع اذا عمس وه

 2 راصاذاو تلاطال الا رد دل كلاطلا نست راحلا بولطملا بره دتشا اذا لوق وس

 0 ا هع رت طارفا راص ذا دن < نم ينعم ىف دتج 3 دام كك

 ا 0 5 طأت تخأ نبا لاقو )بات ابلط طارفال

 كرا م ودعي اذاو * لفر نوعا 0

 ( ىعمصالا ل فذلا نا هبال كلذ هفصوو أب انداع هلعحو لرالا اماو

 * هراعتسا هف رسام ناك + رخآ عضوم فل لاقو 0 هرايسع ةطال يب ع رد د#

 نم بئذلا دلو نأ(١ اومعزو ) * .اساطألا لزألا عمسلا اهب يت رخآ لاقو
 ظ ل را 7 لا

 ّْ - رصقم. رع ةرفاش اده ا 3 عت لد نم م فئذلا ن 0

 : رخأ افأنص أ نا قطن أ! بحاص (متزو ) عراز دالوأ بالكلل لاقي باكلا مسا أ عرازو

 آ! لثم جاتتلا ة ةفورعم ةروصلاو سنملا فالتخا عم تاحقالتملا تاجوازتملا عابسلا نم



 3 فوم تو
 نط ا هن

 0 ا ا الا سلا ا ا ظ جارما ص

)/0( 

 لاعل ع نم ةيق م تاك ايضيأ ادلوتتو 0 )ل اق ةييور وترا فانا ا كقدسا يل تك لا 5

 هده ثدح كتزكلا نيبو سي وعاطةمانويلاب ىهدعإ يذلا ناوي نيبو (لاق )بالكو

 لوالا جاتن نا (متزو)ىلو الاةدالولا نمكلذ نو سدلو ) لاق ) ةدنملا ب> لا

 يتح عبسلا اذهل ضرعت ةيلكلا نا ( معزو) فاْؤب الو قلاال ايشحو ابعص جر

 نيماتلا ليش ةيوعصلا ليلق قيلاكا نطيلا ورح نود سهلا

 عابسلا هده ءىجتف ّىر اربلا كالت 8 اموطاربو بالكلا ثأانا نود ا م او

 عوزتلا نم هل عم تح كدا ام دافس بح ىلع عمتج © ىتأ ضرألا ىف سلو اهدفستو

 هذه اوطئر اذاو (لاق) ةبلكلاو ناكلانمكنذ يف رثك [ةلتخلاس اسال د ل

 نكي م ناو اعدمس ةحئأ رش عابسلا هد هده تناك نآف د أربلا كلت ف ثانالا بالكلا :

 (.ناندع وأ لاقو) ةلوك ام ة اكلاف ااه م عبسلا

 رذاطاو اهلا نيع اس هدر شمع سو ىف لالطالا ك١

 رحاضخو ةحّضافْضُم ةوادتسو .* جنفس قيهو .لاوخ تاناعو.

 راسعو اهداتعت ةلمرتو * لبودو تبث زرلا نخ عمسو

 بتاكل دم لع راع ناولتع قيلامو د ا ىحاص لاقام (ان نءمس دقو )

 ةفرعم يف اندنع امو ءاماعلا نم ههايشأ اهقدص فرعت الو ناحتمالا ابتمحنال تادابش

 . هاظ يف سياف ”زايسلاو عمسلا مر ايخافلاو كد نذلا امأو ٠ لوتلا اذه الا ىعدا ام

 اولاق يذلا اندأف فاتنمل بيث رتلا اذه ند نداذلإ 0 يدا ام ىلع ليلد مبمالك

 وعلا . دارو ترذلا اده ىف سان الو ها اهرب أمملع دجتمفا ةدابشلان ء 8 1 و

 نماتلا ند لاذلا ذالو 0 ن< لوعدب ىذلاكا 0000 اهو دوررظإ ءوسلا 2 اعو. 0

 فاذا ىلا ةاداعسلا»ع نع ىوخنلا ديز بأ ىورب كو عندي نب ورح نعال 6م 1

 تراطو تتح لاعسلا هذا قش نم عمل اقر تأر الف مهف تدلو ىتح 2 ا

 ع 3

 ماع طو لااا ازا عك ل عضواف اقرب
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 لاقف "مهمل اوقرط ا نط نا (ندقلاو)

 اماللظ اوهءتاق نملا اولامذ #١ نوئمتامف 0 ا

 اءامطلا ننآلا دج 1 « مهنم لاَقف مامطلاىلا ت

 : تخل اذه يور. نم رثك افا ماع ناك دكا 2 3 تدع امناو هباورلا أ و

 : وأو هلطاب ن< كلذ قدح نءاحل هلا ف رعتل أيس هناورلا لعج 1 لعو 4م بجعتلا لع

 701 102 ناكو ًانذاح يكتم نكي ل نم لك نأ الا ال1 لع نونومأف ههاشأو دنز

 تيس ىف (اودشناو) مدافال 0 داسفا نم مهل هداسفا برقأ اف اءاماو ةودق

 ظ ةذاتسلا دالوا

 دجا ملام ي دفلك ن١ ندبحو #2 وا ناوب نم عج لوقأ

 دسالاو رجوأ 000 د دجاوأ نانأب ا اس مام

 ا ا م ماجتالا كلم 1 :

 (رخا لاقو )

 تانلا رارش اسوباقوارسع « ةالعلا ىب هللا لئاقا

 ةكئالملا نم كالملا ناكومدا تانبو ةكسئالملا نيببامجاتن نم ناكامهرج نأ ( اوركذو)

 توراه ص 6 هتعيبطىفو لحر ةروصق ضراالا نما هطيها ءامسلا ىف هير يدع اذا

 ىلاعت 700 الث ناك ام ديهانأ يهو ةرهزلا نأخو اس 13 نم ناك نيح تورامو

 ًاهرد هل تدلوف مهرج َ اجو سا اطسعأو قالا شقا

 ماا لاق كلدلو

 اكمالت عو فراطع ساتلا + اك دانعا مه رح نا حال
: 7 . ْ 2 0 9 ٍ! ّ 

 ا” كالدكو ابس ةكلم نيثلب تناك لدللاو نيكرتلا اذه نمو لستلا اذه( نمو)

 : نإ 00 عبس ل كلذكو بالما نم م يربع 0 ةددا ىريف 3 تندر هلا

 5 ءاساالا د ب متغرفأ لام ناكر هلا اذاب يدان الحر 4نع للا ءل هللا ىذر با اطاخا

 00 نب را ادرك 1 "3 راع نا ديبع يأ نب نب راتخلا (يورو )ةكئالملاع اننا مف ,راف



 ١ (/ما/م: 0 ٠

 سنالاو نا نيب عقب دق حقالتلاو ميك انتلا نا (او< زوز طر لامن كلذ لاق 1 ْ

 لاجر عرصل ضرعت امنا تاينملا نأ كلذو دالو ًالاولاوءالا يف مبكراشو ىلاعتهل 7

 كلذ الولو' 0 ىف اجلا نا لاجر كلذك و دافسلا تلطو قشمتلا ةهح ىلع سنالا

 1 عرصلا نأ م عز نمو .ءاسنلاو لاجرال واس 0000 أسنلاولاعرال لاح ١ ضر

 ناطيشلا هطبختب يذلا موب مالا نوموال ابرلا نولك أي نيذلاىلاعت هلوق در ةكرملا .

 تايمد الا ضتف ال ناملا ناكولذ ناج الو مبابق سنا نهتءطي مل ىلاعتلاقو نسما نم

 نأ ( أوميزو ) لولا اذه ىلاعت هللا لاق امل هبيك رث ىف كلذ سيلو طق كلذ نكي مو

 نم بيكرت دسلاءارو نم الخ نأ (ن نو<زيو) ناسنالاو قشلا نيب ام سيكرت سانسنلا

 5 :ممالاودلاوقا و قاولانع (اوركذو) جوجأمو جوجأب وق ّوشلاو سانلاو سائسنلا
 ملا هللا عاف ضرالا ىف تكة نام دو ١ ناويلتو تانبلا ضف

 / مملوتب اونع معاياو هولجاف ةكئاللا .
 هذه ايرش الو ءاوحو مد ال لجو زع هللا لاق كلتلو كل ستر كد ١ حبلا

 ف فاخوأ (يمصأالا لاق ة) ناك ال اظ نأ ىلع لد اذبف نيملاظلا نءانوكش

 ةيألا رمت لوط اهف ركذ ةروبشم ةزوجرأ ٠

 انريلا طلاخ اسرو تيسح '« شوا يانا ظ

 ايا ةادملا | ىتأ اذا « انهو اتهاه مم هلل 0 ا
 امهناو هس دو ةنبم دلو نم سانلا نأ( سودا ,عزو) انمم ا 10 ناكل

 تاقامحو ا نيح رم سه نا ينيعن ا ماحرأ ن نيد اف ادلب ٠

 ن<و و ءامدلا كفسإو أمف كسل نم أمف لع 2

 غابمو مالكسلا نم اعون معسل نأ ت تيبحاىناالولو تايلااذه ترث بامصأ 2 ٠

 50 ه نم اريثك كل تركذ امل ةءالسلا ىلع ًاركش ىلاعت هلل ثدحتلا 5 32

 سجلبأ قلدص 0 لالهن هللا دبع دلو ع نم ىتف ةفوكلاب َْى هنأمميه نبا (مذو)

 يذلاب كلذ ف لوم ود هنأ مفارش م هدح سايب انا نوكشيال انك ممول 7
3 

 0 ا 2
 مولو (ت اقو) ىلاعت هللا ءاشنا اذه دعل :ىم < مالكلا اذه ةلصو ىلاعت اءاش نا ب 1 : 5-7
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 فلو ضانثلا هر 3و عبدا ن. ل و قاس الا كك ١! |[ هعابطو عييسلا ىنعم باكلال

 0 ىنعم هل مثولو رابدااو س ايلا ا رافقلا تى ”احو ىر اربيل نو شدحو:س ساو رودلا

 باك اعر يد 2 سانلا لع : باكو ناودم لا لكألل ءاذخلاو قالكاو عبطلا 8 ةممملا

 (لامف ةفر ام كلذ ركاذدتو) .هلها ىلع تاكو هبحاص ىلع وو

 ئ سورلاب ميعنلا لاح لتس 5 ةنوا روهدلاو ا تنك
 ىلنلاف تيل هلعل 00 5 و كو و مسلط ناك م

 سوف ءامدلا ق ملي.الا # هرفر 3 امون هياع لظ

 10 : كلذ لثم ف ىبزاملا نايذ نب تبجاج ) لاقو)

 نار #3 "كلغ متعأدت ودع 0
 : لبخلا لس اذا

 لهملا هقراف نيح ىهاودلا 000 # هبار باكلا ندع ا ل ىذك

 هالو ا همدخ #3 هك رك أسقو يلا

 ام يف انسعاللا نبا كش 1 ( ١

 نلكلا نمسا «مزلإ اورفظولو 2 موضعي لكًااباك اون.سمهو

 8 ماشلا له 1 لحر 3 ناكو 0 كلكا أي كباك نوهس 0 ددإ| فو
 ٍ نب جاجملا

 دق هناو داتا نم هيف وهاع مهربي هلها ىلا تتكف هفماعط رض ناكو فدو

 3 .آ هلا تيتكفو

 ا( آلا تاب لع تناو »جاع زيعاو ساطرتلا لىدملا

 نينض كيد ىفام : ىلع تاع متتذاو اقدص رك دنا تع اذإ

 ١ نيمس وهو باكلا لهأ ل زف 5 اع عوج ف٠ وداعك ت اف

 . ضرعي جرخالاو لاما بيصي ف اوصاادنعهنا كلذوهلهأ عوج ىف باك نمس (لثمافو)
 0 ريثك فيلاو هسفن نم شاحنالا ديدش سنؤ.مو هنم سرت سراح هنا ىلعو قونلل



 (8مؤ)
5-5 ١ 

 هس عت 0 1 7 5 3 2 د 5 ا

 ىنجججللللل

 سعاشلا لوق مه دنع قور . هنا لع لدو تيبلا ناك

 قاطل ىليا س طوال ةبحبجو 1 تيبق بلك قر نايخأ

 عملوا ا ع هنا الأ نسانلا مول لك او شاب . ودو تاي بحاصو قار

 0 امو هصىعو أ خبطم هد يف ىشجدبأ هدجت ال مرا ملا ةقرش

 ناو حورتسو مشل ضراالا يف همطخو الا داو كن فا لبج رهظ ىف وأ يرارب
. 

 اهردو امشحو اص رح فاقلخ ةهرحص وا ءانام 2 ءامصحو ءاضب ضو تاك

 ص ع 3
 : الو هئماه ريغ مشل و ةنحا مشا اللا | اك ير أاضلا هدي ال ىتح ١ أعمطو 0

 جالا لك ا داك ل نا هيلع ضعف هيلا مجر الا اديأاضنأ رج ير

 وأ هرتع دارأ اعل ىلا نا ل عشملا ةباغو ههرش طرفل ىش راص هن اومر

 همهوت تومملا طرق ة هيلا ليم كلذك هيلاناسحالاو هماعطإ دارأ امنا هنأ كلذل نظيف هلتق

 عابسلا فاخو أ ًايمقنو ةلوتشو اهكلو ارك اللا لع هع ىر هنكلو هرشلا 1

 مهلاومأ فو ) ىلاعت هلوقيف لوم نيرسفملا ضعل اوعمساملو ىراحصلا نم ش>وةساو

 ولوفو رعملا اوعنصإلثأا يف اوعمسوساكلا وهمو رت مو رحلاو لئاسالمولعم قح

 مسملفس ن مالا نوكيال كلذ نأ لعد رودلا يف هوذ- ضاوصياع ودل تلك لإ

 (كيدلاامأو) ةدئاعم امإو الهش اما وان الا فروه لق نو مايبغاو

 نم الواهرارحأ نم سبلو اهيابرأ ىلع لايعلاو اهواك نمو اهئانبو ريطلا مئابب نف
 نيناغشلاو يمايدلاو رات ىعشلو هنوصل تراك ن 7 هلا حرا وحو اهقاتع

 سإ ١واوطلاك هنسحرأ اصالا عتعو هرظنع قلو نم الو تخاوفلاولب الب ءلاو نيشارولاو 7

 هذد دربو ةهندنحو ةناتدقو ارا 1 ما بجعل عن نعالو جرادتلاو ل

0 0 

 ووف اهم ناريطلا يوذ ن هاضأ وهالو مخك هيأ ةياع فطعتو كل هتداراب

 ةههلا هذه ن نم عتميف 00 نوكي نم م ًايطلأ وه الو ديصي ال ةعيمو 0 ال رئاط

 ىار رطب لحم 6 كيدلاو ناريطلاديج وهو ط صا 0 و)ةذللا هذهل دا رو

 ري لال را عجأو قاوه ةداج ىذ نمو ىطرأ شير ىف

 ( ناويح كرا
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 سم مسمع 5-00

 ناكمأ ريطلاريغ ن كا دلا 0 ريطلا فو كا الا 8 اللا جاوز 0 نأ 1

 اذه مرحو ةبرغلا ةلكاشملا هذه مدعو ةليضفلا هذه عنم دق ناك دقا جوازبال نم

 جاوز اا نرطلا نم وهو جوازي الو هوفيكف دوما ةيذلاو ميركلا بيس 1

 نطولا ىلا نينلاو نكسلالا عوجرلاو لسنلاس حو ءرذلا باط ودبعلا تاو فلالاو

 ةهج نم ةليضألا هذه رسسخو صقتنلا هلخد امتاف جوازب ال 'ىث لكو ناسناللو هلالا

 000007 نا ررخألا وأ'تضوو نيتهع نم نصقتلا كردلا لخذ دقو .ةدحاو

 فصوو نئالايف برغي فيك رك ذف ىله الا نه ةفرعملاباب يف 0 هنا ةصاخ ةناعلا

 نكلو هلسلط نءدنم ء يجن مل داولا ناو ءرذلا عضو: هلهجو دلولا ىاط نع هماهتت دا

 نع جاتنلا ثدحو ماسالا نه ةبربلا ماحرالا تقال اذا ماسالا نم ةيربلا ةنطنلا

 (000 000 22 نم نانآلا لع هوزا نأ رك ذو ةينبلا هلع تيوس ام نعو ةتلثلا
 حلي ام ىلاو لبق نه ربد ىلإ ثذثاي ال مث قبشلا نم هرضحت ام ردق ىلع كلذ امو
 000 || ثالاو لزدبالو دلولا ديرب ال وه لوشن لزاعااب الو ءينضا يمتد لان

 70 كيدلاورو:داو باكلاوفاطلناوروةصءلاك منريغ ىلا نالو ماو ديرتالو سانلا

 7 ولي 1 لب هدلو ىلا نمي الو هتقورط الوهتجاجد ىلا نمي الو هعنرالو هلزن فاأي ال

 ةناكملا ه2 رارفو هضيبل هاندجو دقاذاف لياد هتارد ىلعزاكل ىردولو ادلو هل ناطق

 الارو ألا قرع ا كا عجرب الوداككخ ند سرلالو ةداي م 1 هد 6 هع

 ودو ةيحاصوةحو تاثلاال توو.هو هراد لها رداال هلنأكلذ عمودو همشو 8

 فردي ةيف ام ىلع باكلاو ه>انج تحتو هبارشو هءاءط يفو هلذ.يفو هدنعالا قاخم مل

 00000 او ار اذزط قاوا يعط و قالا يو ايهءا نأ نار هرو: لاو ؤهو هبحاص
 000 نأ لآ اريتص اهورن ناك نال نميرادلا يننوكي كيدلاو التحا انيهأ ناو

 عضو ءىلع وأ نادي ريالا ناطيحنه طئاحرلع طا سو رادلا باب نةجرخ نا وهو 0

 0 دال ليسو امرتتارم در قكاذاو عوجولا ت3 فرع مل عضاولا نه

 | نحولو ءادن هال نوكي تكول رودت الو ىدتم الو 1 0 راذب الو
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 ةحعاطةممبةسم ءابلب ةعيبط اهنكلو ربظل هعابط ىف ريملا اذه ناكولو سلال جاتحا ولو
 ةامنلا لع هصرحو نوملا هتح اح ل مع اذه اهفرعل الو ةحاجدلا كقاسل م ةلهاذو .

 دانا ىلع هصرح ممم هناف كيرلا هلع ام الا ةفرعملا ىلع لدتو ةليملا قتفت ةجاملاو
 انهاه نم وبف محرهفطمي الو اضن 0 الودلو ىلا ددّش الو دفسي يتلا فرعي ال

 يد + لكهنع ىل لاعت هللا يذر نافع نب نامء لاقو بضلا نم نعاو عر 000 نم

 هليلاو لولا فو ةلمثلاو قوما ىف ىرت م لثملا ام برضف ىرابملا ىتح هدلو بح

 مهول 0 ظح برملادنع مركو هلوس> كأي 0 نءافرسلا 7

 رع هلغشل الا ئىَش 4-.م اود 0 4 شغب ا 1 مل بضلا لكأ

 ليفع هب 3 ل ليمع َن ها أد كلذلواب 3 أ هلا ام 0 ر "0 نعد

 : ١
 'ء هفاع نأ
0 1 

 لولا الكلا ةرارص تدجو * ىت> بضل لك كا تاكأ

 لج نم كدب ءادؤ ثعيه اي | ونا لوألا 0 ولذ

 لدع مل سيل كيذ تكرر 0 تح بلا لكذ كلين تلا

 لبا مو دا مع) ف : اع لاعت هلا قدر ه6 ريم دم ن قيسلا هندتو

 لايف اهدا لكأ 1 نيح ةرهلاب اهش لاتعل

 اهداتحا ةريديلا لاو د جدوه ف نيقشألا ممتاج

 مدالوأ :لكأات نأ بر ه وه ايد ن9

 عضرو اهدلو عد ان بذا سرع ىفو ةراوج نم قما ا برعلا لوشو

 ع امع هبا ءل ليم هبرض ا ليقع اهب بطاخم ةيهس نب ةاطرال تايبالا نا يناغالا يفو 2٠

 كلذ لبق هينب درط دق ليقع ناكو هل مقا



295 

 امقرص كلذب عقرت رفاهنب * تءيضوو رد دلو اة رك

 تيكلادشنأو مالباهدالو آى, لا نان تاتو تديصاذا عبضلا نإ نولوقو

 الا نو لاع ىح لب م « صاع مأ ا ممضح يف ترماخ 6
 كلذ يف لاقو بفئذلا وه سواو

 هلابإ لع' دير تعض ,«  .هلاوذ' نم مون لك يف

 هلايلا نمسإ داالتما د ا ممقم كن وح الف

 لال كالذي لاقو كنا وه سدوأو ءاظعالا سوألا

 ْ ملا ىف ع وأ مويلا لعفام *. م 0 ىردش تلا

 تابضلا نا 1 ةيمأ لاقو

 نياحاح 00 5 ممسوأ ن سم ناك ى أت لا وأو

 ىلع نضحلا عدب امال كلذ اولاق ةماعن نم د 501 قولو اج ةماعل نم 0

 ا دا ىرخأ ضنا تار كلذ اهجورخ ىف يف ناف بطلا ىلا ةجاملا ةع

 : 0 ىلا عجرت , الق داصنت نأ كلن لع ءاوا/_هنن نطد:تينسلو هضم كرمح 0

 ٠ ةمره نا لاق كلذلو اولاق كلت ىتح ءارعلا

 انلحه اديز وكت يح دقو *« نيزك الاذن قو ىاذ

 احانح ىرخ اضم ةسلمو ا هلام دم هك راتك
 ر

 اماف الف سوواطلا ضي نضحصو اهضيب ةجاجدلا عدن 1 هداسدلا ني قطحمو هند
 0-5 ىذلا سوواطلا اماف سك أ نوكي هنأف ةماخا تح 0 جرخ اذا 0

مساناف اددرلألا يف هضد لكرتت وص مو 3 را رك ف ةحاحدلا ت 2 نم
 ١ - 

 اخرف و الو احورف 5 ىمسا هناف جاجدلا ضريالا م مرش 0 2 يذلاو اذ يذلا

 ءا.شأ ا رعشلا ف ل ل وزو#و مالك ا ِف 2 سوتلا لع اق رس 0 ءا شهلا 0 هل
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 هاون "عملا يعاذت - ةويتوإ . منع ىلا كتل ارا

 هبغايغ سونت طابلا كيد نمو *« ةجاجد خارف نم انيلا بحأ 2023

 'ء رارض ن 0 لاقو !ِ

 ءاتشلا كب رضي نيحلمات * ينع ناناخ غلبم نم الآ 35

 ءانفلا هن رضا خيش نمو # ريغص نم كب اذح ىف 32

 ءاغولا « سم اذا هنزل *« اكد نمت ةعلجالا حارق
 اهءلناع ركنا غ غرفتت ي> كيدلا ةليضفو تاك لا ردق نم خل 7 ا ْ ا

 ةلطاا ماو نيدلكتملا هلع ىم نانيسف اعز 0 هونت 0 اهنيب ةنزاوملاو |عيواسمو

 ريبدتلا اذه. راص ةيدضقلا هذم احصف 1 3 لاا انو ربا ىتم قمم ىلعو نيمدقتلا 0

 |ىل 1 كلذ دوءيسو (هنود وه نم لك اهرلتو ةنايدو ا ةمكحو ظح أضع ١

 35 نيبو نالعملاو سفانللا نيبو نادرو تانبو بايذلا نيب نايزاوب اعتب ًاراذا م

 ددتلاو نادبدلاو شا ا رناؤومملا نه ساعاتاو تاوفلطل فانصأو جملا ماتا 00

 رظنلا ع ا املا ٠ نم برغل ا هراص لمعلا هيلع م و فاول اده زاح -

 ىف لوقلا طّةسو زيوجتلاو ليدعتلا نم اناخ زيرْقْلا نم لكشلا اذه راصو ديخ وتلا 0

 ةيزاوللاو لاملا لهأ ىلع هيلا ليو مقل لا تل سل وسو ديعولاو دعولا .

 نآل مهقفامو مىفانم فر مهطلاصمو سانلا شا ص ىف رظنلاو لحتلا ميج نيب

 ع ال لن «٠ ادتنأ ىارا اكو لكلاب قاطننال بتنزيل مقال ١

 لاكشا ن . 00 500 باوأ ن ..م كتابا هم تاقو 0 ا ظ ّ

 1 0 | را ا ا 0 لاب ءيشلا ع ا ا

 لاجرنامز لكسلو لام م 0 نلاولإ الة يساملا ةدغ ؛ ةايدلاوبدألا لع اقيالاو 5

 قفرملا ةلا هيف ناسنإ َي هنأ سانأ معز دق ةلك أ ما أعط لكتلو ةطقال ةطقاس 0

 ديالو تال ناو كرش ع ةيسصل كان دالو مذا :ا نم ةعفتملا تا ذو قفارألان
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 ندبلا ف مسلا يرسسإ 6 هيلا ىرسالاو هثمب كلذ كدا راق ورع نم يفعل كلذ

  دبال نيضرالا ماحرأ يف ةنءاكلا ةيشحولا ةبملاو ةيربلا روزيلا نأ كقرعلا ىغ امو

 7 00٠ اذاو واثتنالا نانإ ىف راشتنالاو قثفتلا نمو ةكرألا نامز دنع ةكرح نما

 ىدت لكل دب الف ةيزاغلا مالاك لورالا ضف قاكو ةفطرلك ماجرالا كتل راطمالا

 ّْ لولا لق هنو بطل نأ يون

 ربص نكي اذا ىوكشنمددالو * ثفالا نمامؤيرو دصملل دبالو

 موضعل ىلا د بطلا بلطو مبضمل لع حا باسلا ىاط راص ِكلذلو

 كارتت عر اضيأ كلذكو موجنلاب موجنلا لسهأ فدشو ةسدنملا ىلا عازنلا كلذكو
 ىلعو هندب يف قرعلا ةوق ردق ىلع ةلوبكلا دعب هيلا هتيغر فرصاو ةربكلا دع هل

 جابر رخو نودللاو ءاندلا ىلطل ' جبلي ارحاو دحت:ف هيلع ضرتءي امو هل لءاوشلا ردق

 0” دج كلا كطراتخ ا اقارو راتخت رخآو دنجلا ينك تح لاتفلا ةوبشي

 1 .بيسلا اذه 0 ل ردا 3 5 ةئطابلا للعلا ردق لع مصرح

 . لعل ضعل ىلع تكاعاكمأا هده ضعيار ١ راتذحلا د اللو لولا ن 0 ل الإ رخ لإ نود
1 

 ثرا لع هراتخا الو قرع ىلع هنم ار < 1 ناكذا ريسف , الو ةلج ىف كللذ راتخا 0

 ا ا ف كرو روم اللا صعب نو هني لص بايس 4ع ارط ف لجر نعم بحععلا سلو

 سيلو نزولا ةفرعم يفدل عبطال وعر سنع 2 0 د بلا نكلو تاهللا “ضب

 اع ينغمو انرطم نوكي نأ ةصاخ ينمو العم وركن هنافنا نوكيف نسح مرجشل

 هاعبط قامللا لخنأ وهو ماءطلا ىلع ىخسي ناو دوملاب رك ذب نأ ىلع تامدق رخاو

 عابطلا ' م اسأو حضتفمأدأ وه 5 أهم ريثكتلاب ارتيسمو تامبطلا ذاذعاب ماك

 فراعلاو هيلا لسرملاو هل يعادلا وه ناك نم ةلكاؤم دنع عزملا بس لطخلا ىهاظ

 1 ا ريساو ةيايساب . نهر وه عا ءالؤه ن : م.م دحاو لكنا محن ناف هاك اةنامو همعل رادعب

 ٍ ٍ ناك لاو نيلاضلاو نيمسافلا معو نبرصعمم ا ا مام اعالا ع متردع هالع ىدنأ ف

 ١ : ليثملاو ريدهتلا و ذو بجعل بح ن“ سيلفا ريخستلا نود نيكفلا سعال



 ههه ا اا(
 رطخ ن 16 امو كلوق 01 كيهذم أئمبفو 5 0 لق 0 كبل ن نيد

 قاح 1 نظن للامت هللا 0 كلن أك ةماعلا لآ ىتلا ةقبطلا 1 ةماسلا مهف ردقب الا
 تاثذلا قاخ يف ةكملاو تابذلاو شارفلا تلخ يف ريدتلاو بردا

 ريبدتلا ّ كياعسثاو وا كل ردعسم وا كا ردح وأ كيلا صضغيم َلكو دنمالاو

 ص قى ةحلصملا نا اد ( ةجوزمم وا ةريعص ةيش ةكملا ناو صقان وأ فاتغ 4ف 2 1

 راسلاب هرركلاز عفانلاب راضلاو رسل راع جازيما د ءامذا يلا اندلا ءادا

 اضحم ريما ناكوأ قاما كله افرض رشلا ناك ولو ةلّلاب ةرثكلاو ةسكرا 00

 يتمو ةمكملا مدع نوكي ةركفلا مدع مهو ةركفلا تايسأ تعاطقتو:ةضحلا كل
 فرعل و مع نكي و ملدلو فقوو تبث ملاعال نكي و زيهم بهذرييختلا بهذ 5

 ركشالو هوركم ىلع 00 الو ةعئفنملا تالتحا الو ةرضملا عثد الو ريب دتلا باب :

 ةيلغلا نعو رفأظلا ةحرف تاطلو ةجرد يف را الو ناس ِق لضاشت الو توي لع 1

 0 دحن قفومو 0 لذ دوغ 0 قطا و ع د قد اهربظ ِش نكي لو :

 ءاياوالاو ءايسالا موف نيدلا سنالا ندو قاخلا ةوذص مث نيذلا ةكئالاا نه لاك ا

 نع مف ةرخسلا يف م وجنلا لاح ىلاو ةدالبلاو ةوايغلا ىلاو ةءيملاو ميسا لاخلا

 جاثلاو رانلاو رءهلاو سءشلا نوكي نأ هرعت : اذه نهو ةدراقلا اهلا لاح نم

 ٠ اليكم را اهرسأب ةرلا نوكيا مينا نم ةعاقو أجوربلا نءاجرب وأ ٠ 0000

  3لهالو راتخعو ربتخم لكتلو ناسنالا وه اسكاف ملاعلا ىف ؟يث لكو ءاوذللا نم ا

 ميسلاةذلو ةفولملاب ةميهبلا ةذل عقت نبأو ةءورلاو نييبتاا لهالو ةعاطتسالاو لوتعلا

 عرتلانامدا لعل 0 ءلاباب حاتفا نءهز ءادعالاب رفظاارو رس نك« معلا لكأو او مدلا عا 8

 ةفالأناو ةو.نلا لاح ن 0 ناو ار نءهو ددوداا رورس نه كالذ نو



 ل عش ناو |هرون عطاسو |هزءنمو
 ل يرالاو مالا ةاقالم 0 !"

 ىملاو سعال ذاق رو لا ند ةئمللا ةسدالاو قل وما نولالاو برطملا توصلا هاقالمو

 1 روءالا ةوتسا ولو ةححلا نم مزأيو ةعاطلا نم محلا تجوب امو عيقوتلا زاوجو

 "هللا ىلع لكوتلا ةرمث تلطبل كالذ ناكولو ةبوثم نكت مل ةفاك نكت مل اذاو زييقلا لطن

 ! ' درو الادوحأ كبساحن يذلاذاو مفارلا ويفاكلاو ظفاللاو رزولا هنأ نيَعْيلاو ىلاغت

 0: ناك ولو كلاهالا هيلع كالو الو ريثاكلا تدع و ريسلا ليش هنأو نيمحارلا مجرأو

 ١ امو هياع عشا امو راظنلا لطبل رومالا فتاوعل لهاملاو ورع ةيبحشا | لع صصاالا

 3 اهظواذح ءايشالا تمدعلو اهراع نم لوهءلاو أم أعم نم حاورالا تاطعتلو هيلا وعدد

 'إ كدصربو دع نيدو 2 لياحو ريدح ريعص نيدو شح وعو سوم نيبو وو ليم

 5 ماسع ميج ف لعجو كد نيعم نيدو كعنع ملا مآسم نسدو كسرح لع نسم و

عر اعاق اذ اق 0 حا نالطن أم مم دحاو 00 قو ةيعنلا مل“  ابعامجابو ةحاصملا
 ظ 1 

لواعملا مح دحاوو دحاو يلا مح دحاو وه اما ا ناف ا
 ظ ١ اعلا لوعلا نا

 | 1 هتلعلثم هلو نزولا ل رخلاو دحاو مق علو تزوح اذاف ءازجأ نف ةئج لك نالو

 ١ ىذلا قأاف ىف ى املا نم نذل لوألا نسال هنال عيدملا عد ترو 58 هييصأو هاذحو

 " غراتستو لكلا لع أ يتح ملارلاو ثااثلاو كلذك يناثااولوالا لاطبا هيف توجر

 1 يللاعت هللا ىلع لداب سيل ليلا تاعر الاول فحل و ةنعمطملا ر ومالا كل ذك عيمملا

 0000 11 وردا نما هللا ىلع لداي و ف1 سواطلا شياو ةاصحلا نم
 1 ةلالدلاو ناهربلا َة هيد 0 ملاماف ةنو>ساو ةدوربلا 4 4هدح ف اةلتخا ناو جائلاو

 .٠ هللا ىلع زعا جردتاا ناو بارذلا نم ىلاعتهّللا ىلع مرك !سواطلا نا ىرب نم كناخأو

 - تااتر ةروءا هده اعاف ىئذلا نه ىلاعت هللا يلا سحا لازغلا ناو ةايلاو م يلاعت

 أهزيهو سا أ لو.ع ف لاعتت
 اهضع ل ع 3 ءلا مئابط ف

 0 لجو امش برتأ عى

 1 2 ةردل اكو "ل. افا صعاو اب ماعلا امطعلو انشحو امضدل |عحو انشا اهضعملا



 2 بذا 0

 روماللو لّقملا كرب ام ىلا ها نادل كبرت 0 0 1

 ةنزخ نأ انماع دقو ةجحلاوه لّدعلاو لوعال نطاب 0 و ساوحال ىهاظ 5
 00 كلم نودد سيل توملا كلم ناو 7 6-0 ةنزخ نودد ١ 1 ةكن الملا ن

 لياكيم نودب سي تامل لل ىلا دس ا
 ندا و هعضاوم 0 تاّتبط يفو ىد هاعلاو .طلا ف فالخالاأ

 1 00 هنا يعل هوقو نأ هقروإ ب ناتكالا 9 بدو :

 6 0 0 00 0 دنع 2 ركدس - اد ْ

 01 5 لع نوتزلا ل

 0 3 كمق امرأ وم ٠ كلذ ها أ امرجش دوار

 لاوطدلا ريماوطلا يئارغ نم ةربعلا كدجوت امم تألم كطاشن
 ف هيل نمهو بيجاعالا يف فرصحتلا 0 هل نا تاو ١

 نماوك ن مكيلع سحتبالو ردلاو يللا نمو عيرلاو رزغلا نم ]ا

 (ناوح -1)
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 او نع كرما هما دتشاا الام معلا عيبانيو ع الا ناين نمو انذعو فاعلا

 5 مفانملا ف فانصأ نمو ةببرغلا رومالا نم ىلكلا ينو ةبيجعلا لاصحلا نمكيردلا يان ىلع

 اعدوأ | م عمو دادشلا نجلا نم أف امو قفارملا لونفو
 0 كل تا : 0 ىلا ةفرعملا نم

 ناو ايش نا نان كاك رثكتسنام ريثككنيع ىف لقو مظمت لام ريبك كد:ء رغاصت

 هرظنمو 4ةدك ؟رادقم ىلع يهم هملخ ىف هولا 55 ا نافار ظنمو هع ف 0 ء نسح

 هوس هدعلا نعم هدك رحبلاو مالقأ ة ةرحش نم ضرالا يقام ناولو) ىل ل أنل هإ لاق دقو

 1 و لوقا اب ديرب سيل مضوملا اذه ىف تاءاكلاو ( هللا تالك تدفنام رحبأ

 ّْ ا ةادالا مان ر 0 مما قاس نادألا ندر لحر هيلع تنوؤل نوينلا هذه

 ا يف ءارظعلا ةلكلاو ٠ 0 ريل لاق دقو 1 هرمغلو ىلع رد نا 1

 ْ نم دا نملا عابطو نضلرالاَو نلا نيبام قرف يفو نيزمؤملاو ركع الملا نيب لال

 ةيصعملاو ةعاطلا ىلا اوبهذ امئاو لكلا عابط نمو كيددلا عابط نمو سن,الا عابط

 0 م و كابحعت دتشا اذ سوواطلاو جردتلا نيإام نالثع اممعمسول كنا ىلا ليخو

 | او كمتلاو رعلاو ليقلاو ةماخلاو ةرذلا لاصخ نيبام ليث نأ

 ءانغ ل لقا هالو هجراعتو هئوالتو كو كلذ نسح نم سوواطالام ةرذلل نا ىغل

 0 نا ملا ريدتلا عضاو. اند رآ اذا انكل' جزطا يع فلو تزلا ق سرؤلا

 نم جراملا املا نم بقاوعلايف رظنلاو فيخسلا ءوشلا يف فيطللا نسلاو سيسملا

 رظنملا ىلاالو مجحلا مظع ندبلا مخضملا دع مو ةكئالملاو ناو سنالا دودح

 00005 دلو بيحاعا بدلا قو تحاعا درثلا قو نعل ةرثك ىلا الو نسملا

 ا رثكيو ايف لوثلا عيشي نيئيش ىلا اندصق امئاو ةدرقلاهب بسكتام ردق. الا قفرم

 صضعل نيبو كبيدلا نيبانعج ولو اه سما ىنخ نم ءايلعلا جر خش مم رانتعألا
 ' ترك ذام

 . دقو ةلباقلاو ةنزاوملا دح ملسنا لبق لوقلا مطقنال تت فصوام ضءن نيبو بلكلا نيبو

 ا( 013-0 ادوتس اهرمأنمسجعتلاو اععيلع راكت الا ىلا كاعدام ضعن نا تركَذ



0 
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 هجرخيل ناكامو مان عبساالو ةمان ةميهب ال باكلا ناو هتوابغو كيرلا هلبو هتلاذنو . 1
 لمذ وى نجالا ن 00 هيلع وهام رادعم ىانلا دودح ىلا تالكلا دودح نم يس نم

 (أهدودحو امبم ا مال اجر كلذ نوكي الو ءىث نمهبشلا ضعل ءيثلا ىف نوكي

 كس لاو رحبلاو تثيغلاو سمشلاو رمعأاب ل ل اسنالا ٠ اغابلاو ءالعلاو ءارعشلا هش دقو :٠

 اولاق اومذ اذاو ناسنالا دح ىلا يتاعملا هدم هوجرخم الو مجناب و ةيلانو فيد

 برقءلاوهوسرذلا وهو سيتلاوهو روثلاوهو راجلاو درملا وهو رزتللاو تاكلا وه

 نوجرخم الو مهءامسأ الو سانلا دودح يف ءايشالا هذه نولخدي ال مث لمملا وهو ٠
 ع حى ع 3-6 00 .٠ .٠

 اق اضلا اهو.سو لع ةيراذلا اوءسو ءامس الاددهو دودحلاةدهملا ناسنالا كلد

 كلذ لدم اوءاصو ىنعملا كلذ لع انارزنخو أييضقو ةرضزو ةمامحو ةتخافو ةربممو.

 اهويسوتوأطاوفرتملاو ىدطاو لاو روثلاو دسالا اور د 7 جوربلاب

 ىئابيشلا ةلسع نبا كلذ يف لاقو اهريغو نازيملاو ةلبنسلاو سوقلاب ٠

 مجنلا ةلاخو كامدلا مح »# امسح ىرْملاو توصف

 ملا دهو ( ( ةلخنلا 7 - ةمعأ 5 ) لاق هنأ ملسو 4 اع هللا ىلك ى ل نع 5 5 1

 هسرق نأ انا د رطإ امماده سدلو مالح لا زاح فرعلا الو مالا ةيبعلا الل ينعملا 5

 نو ارو لجرلاانومسنو ةقاب 3 رأا لودسإ الرام هنومسلا ؟ الجلجرلا 0٠ 7 ا لومساإ ا اوبلاك ىلا ىهذو اودجحأ ع ل اوما لع دش ماو

 الو ةحمل ةارأا لومسإو انانأ او نومشإ 10 ا لجرأا لووسلو ةرش امل 1

 هلحأ ىف «ضرأالاو تاومسلات اخ ىذلا ناسنالا ناتماعام وأازتعةأرلانو 00
 اغا هنم (| عج يرال فاو تارا فان مل | ريخسس ) لجو زع لاق اك امهنب امو ٠

 ريبكلا ملاعلا يفام لاكشا مم نم هيف اودجو امي ريبكسلا ملاعلا لولس ريغصلا ملاعلا هومس

 بحلاو ملا 5 ' هودجوو ندا كتاتيوسملا 4ق اودجووس خلا ساروا هلاندحوو

 ردغو دس الا بوثوو نا .ةلوم هقان درو ميسلاو ةميبلا ةناتقتام نيب عمجتو ٠
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 5 فلاو كيدلا دوحو ةقرسلا ةفصو ةرذلا عمجو درفصلا نيحو باعثلا ناغورو بذل

 ا ١ : غل الو ةنالث 2 نيملخ عابسلاو ماها ُْف مم هبف اودحو اعرو ماما ءادتهاو تالا

 | لقثلا لم ىلع هريصو هدمحو هتلوصو هنريغو هوادتها 4ق نوكي ناب الج كو 0

 3 ع 1 -. 3 /- 5 - 2 ل

 0 هشحوو هحاورتساو هركمو هردع م نم ةيف انس ام وعل بئذلا هي مزلب الو

 1 كلذ غلب ال هاا وبن ملاو ةرلا ضماناا عاراا بيصإ لجرلا نا كهركن ةدشو

 ' هؤاطخ شحفيف لجرلا ءرطخم امو ءالزب بءاص وا رك ردو ةيعادا لامن نأ رادتلا

 7 هومسو صوقتمو هلباو يغ هل لاقي نأ هب سعألا غاب. الف ثالثلاو نيترملاو ةرملا ىف
 نألو اولاقو هيعي توص لك حيو هدب يث لك روص) هودجو مهنال ريغصلا اا

 .جاتن نم يهوءارفصلا هيفو ةغيسلا موجنلاو رشع ىنالا جوربلا ىلع ةموسقم هءاضعا

 مثيلا هيفو ءاوملا جاتن نم وهو مدل هيفو ضرالا جاتن نم ىهو ءادوسلا هيفو رانل

 0 ريمصلا ماعلا هولعخل ةعلرالا دانو ةلةتتضو عبرالا هعئابط ىلعو ءاملا جات نم وهو

  يضرلاو بضنلا مئابط هيف نا ىرت الآ هداطر ةطالخاو ةارحأ ميج هيف ناكذا

 7 ركنلاو ةمالسلاو ةوابغلاو ةنطفلا مئابط هيفو ينملاو داقتعالاو كشلاو نيّميلا ةلاو

 1 لزهلاو دجلا و ضْغبلاو بحلا و صالخالاو ءايرلاو ردغلاو ءافولاو شغلاو ةحيصنلاو

 ْ 1 -ركلاو ةكحولاو سنالاو ريكلاو عضا وتلاو فرسلاو داصتقالاو دوألاو لخبلاو

 راخدالاو ززعتلاو لذبتلاو ةع الورك ةعاسشلا) ط0 و لاو لابمالاو
 3 | رك كلا عملا و ربصلا و يذرلاو طخسلاوده زاا و ةيغرلاو صرحلاو ةعانتلاو لكوتلاو

 - ءايملاو نييلاو كسشلاو عبطلاو هزنتلاو دال عمطلاو ءاجرلاو فولاو نايسنلاو

 ظ باطلاو فاصنالاو لظلاو لوجلاو مع ءلاو راكد آلاو را رقالاو ةعاشالا و نام كلاوةحّقلاو

 7 مال .الاو ةذللاو مهلاو رورسلاو بضفلا دعو ةدملاو يذرلا ةعرسو دقملاو ”درملاو

 د .سرملا و قطنلاو ةغالبلاو ىنا و تاذبلاو حامجلاو مدنلاو رارصالاو لو لماتلاو

 امو ةعيبطلاو ةعاطتدساااو اما! را نطافتلاو لفاذتلاو فقوتلاو ميمصتلا 7

 هج 00 الو /و اسينأ يمانلاب ناك آو جس تاكل: هدخ ف ِرِعِل الو هدع يمحن ال



 كل دك و لاقةيءاكلا نمهجرخ لإ ىلا نم املا عناب 0 ِ انعّو 'ه

 _ يهاظن درفلا ىهاظ هبشو ناسنالا ن 0 5 ١) هيش 0 تف

 هعل 0 فو 3 فو ةئيع قيس هق رط قا و كلذ

 تتكينأالا قرعغل هيف هيف قولا باس مو ن نال شط 0 ا

 ل عقلا انه اه 2 ند ا ىفوأ هعبط ناك ناو :

 0 كوالا نسوا هف رعب د فرصوت مم تانا را 0

 ىلايللا نمةليلدأ 1 1 دعلو 1 00 ريغ 00 وف د

 آ لاف 0 ةبشل ن 8 0 ١

 كَ دلا لا صخ ن< هيحاص رو 0 | ل : 0 اذه 0

 0 ٍ 2 م اقو ماما صد بحجعلا ناو ناطيثلا ل ١ ئ ا
 ا 7 0 ةلج نم ناخي_ش 000 ا ا كيدلا 2
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 لاوةلجلا خوي ل رو مح ةهمح> ردقو هنت نم ب ا و كلدب لون دعا

 باصتتالا لوطو نآ دل ةءا رئو ل امل ملاو حيبستلا لع هش رظنلا اورات 7 3 ةيلعلا

 1 تك ناف دامجاو 23 لك قوفو د أهلا حجحلا قوف 1 اع 3 قىحو ةالضلا 6

 7” اذا كنا ىلع كيفان لوا وه امج انتلغشو كعم ةموصكلا تلاط ءاوس هلك كلذ نا

 7  ناورسعأ اهنع ءازملاو لجأ كيف ةبيصملا تراص بيعلاب هتللجو مذلاب هلك كلذ تدمع

 محلا ا ركع لاو قاوس ألا فن أيعالا نامتا ىلا اويهذب 1 م ال زاع اغا كلذ نات ءز

 - هتجتا د هيف نعألا ةيقاغ ىلا اويهذ امنا مهناو سفتلا مثاليو نيعلا قورب ام ىلاو

 نمو نوكيو .ناكو ضعبلاو لكلاباب نمو تاياهلا ملعنم هنع دلوني امو
 1 7 د اهدبنب

 اذه ناكناف نيدحوم لاب هادمو ةءرهدلا هاذم نيب قرف نموهنع ل ضشاموا معلا هّ

 هل سيل بلكلا نال تاكلا ىف لوقي .كلذكف احيحص ؟<لا اذهو الويقم رذعلا
 ع ع 5

 اهرذ نوءلزا هتدف ديص باك ناك نا هن ال ليلج ردصلا ىف ردق الو نيم رطخ

 000 ا تارك وهلا هال رادقم اذبفهلبَش نأ رادلا ىءاص ىلع ق>و هءدؤي نأ لئاقلا

 ا 0015 للت برا ريبدت تيت لع تاناهربلاو هيف ةمكسملا نلفدو
 نا كلذ مماضيأ ملعت و را نيبو هني ليتل و يف رظناا اوزاجتسا كلزإف كلذ

 0 00 و ةغا بلا ةمعنلا و ريبذتلا تبيح نم هطوقسو هل وُخ عم هلق ناك اذا باكلا

 0000 ٠ امو ضرالاو تاومسلا شا قلخ هل ئذلا ناسنالا اذه لثم ةغلابلا

 00000 دا ةنيتلاو ةيجسلا ةكملا نيمع دول ام لع لايت هللا دمحتو ةيفركمي

 لب دعتلا يقوديعولاو لعولا لاو هييشتلا ىف ىفو ديحوتلا ف رظنلا امهف رظنلا لد. ناك

 د ناكل رابخالاو عئابطلا لع نيب ليضفتلاو رابخالا حيحصت يفو زبوجتلاو

 7 جاجتخالاو تركذامىلا ءاعدلا الاةراجت ال و مخ ةعانص اللاجر ىلا تدم كنا بجعلاو

 ١ بهذمالو مالوةدا ل الو هيف ةوادملاو د ولاو هيف بتتكلا مضو الاو تفصو أ
 00 نيب | 0 ءإو 0 عيل تاو د ار دار | نيني هيلاو هيلع الكا زا الو



 كلذ ا ما نب زانق ب ليدل ل 0 ئىد هنيصن 17 0 0 اطعاب اب لا 0

 مالكلا ترطسو تجعتلاو تكمل تضرتعا ريب دقلا ٠ نم ةورتلو مكمل نم م ىنألا .

 كل برض انوع كساد كعياشو برقا كب و اص نوكي 0 نطلا د تلطاو

 كتبوأ رظتننو كب قاتسن انكلو هتم دشأل تطرعتو هنم ظلت تب و

 لاملا يف هيلع نودمتعي اكسن مي فني لك لع و صقتنلا لعأ عيمج+ اند>و :

 فءضو عابطلا ذاسف ردق يلع هيلا نوعزفيو ةنوثملا بالطو ةعاطلا ىف ه.نوبستحكو ٠

 باقتلا ةرثك عمو فقونلاو تبثتلا ةلقو شنملا ثبخ مم عرفلا بارطضاو لضأألا ١

 ةسرلاب سانلا رب لت نأ نيماك م نم بان رملا بيرملا كنق رطاخ لوأ عم مادقالاو 7

 كلذ رتل وبف هل نطف دق نواب, ل نأ نم افو> ه.صخ ىلا هسفن يف دحام ةفاضأب نزمو

 يصاعملا ماظعتسا راهظا هلا ايزتيو هب ىلحتت ىذلا يجراللا كسنو هب سانلا يوب ءادلا !

 ٍظ نأ دك اال ىلاعت هللا نأ ىلع تفر الو دال لظلاو رادقملا ةزوا ىلا تقتل هلم :

 دّقش ود أنق ىلع مانو مس نأ نا دارا كر عيملجلا عس واع قطاف ' نيماظلا ملأ 0

 اذاو مضاوت فيرشلا كسذ اذا اولاق دقو ةيدلاب هنأ اسل طسجو ةدأب شلل ايتو ةسايرل /--

 ناوبدلا حرط ىدنجلاو يفوكلا كسنو حضاو بيرق هريسفتو ربكن ميضولا كسا . 0

 موزأ يصخلا كسنو خوبطملا برش كرت داوسلا نيقاهد كسنو ناطلسال ةرايزلاو
 ةقرس كر يناتسبلا كنتو ذيبنلا كرت يضفارلا كسنو مورلا ةدهاجم رابظاو سومر

 هيلع هللا يلبص ى :لا ىلع ةالصلاو حيبستلا ة رثك و ةعاملا يف ةالصلا ىن ينغملا كو زمثلا

 نيماسملا نيب كسنلا رابظا ىفوصلاو هتماقاو تبساا يف ددشتلا ىد وهلا كو مس و

 هدام د والئاسداعو بساكسلا مرحب ' ررظأو فرطت لمعلا سس ناك اذا

 سبلو بهر ” لحفلل اضغبم الذب السف ىبارضتلا ناك !ذاو هل لا 00 ىلا 00

 .راكاو ىابللا ,كلذب .لحتو ىرلا كاس ايزتو سال سنا هنأل فوصلا ٠

 نابىضرب الم هوفكيو هولوسي نأيهم ةورئلاو سلال هأ لعبت ل١
 هنا نظ ةءاربلا لهأ رمل ماكشملا مو اذاف ةبترملاب لاطتسا ىتح الطاب ةبافنكسلا حير



 00 غ١٠:) 000 2

 >0 قأ فائصاللا هذه نمدحاو لكراصاذاو هيلا ه.صخ ةءارب لو>و ههصخ ىلا هتمر لوح دق

 7 قلل معاد ) مهنم نوكت نأ رذحاف ةبابنلا ىلع فقوو ةينمالا غلب دقق ارك د امن ىلإ

 بهدملا اذه يف ممعرأ صو 0 اده ىف مميش دق

 - د4 باب ا -
 0002 ءاردالاخ قرثلا ضع ارك ذ ام نيدو هنيبو هرك د انمدق ام

 7"  يهزاو قءّمع نم رذحاو بلك نم نوحلا ىلع ربصاو ةظفال نم ىخساو درفصلا ن

 |0075 نم كبخاو لا نم ردغاو ةبح نم راتاو ةفرش نم عناو بارغ نم
 ٠ ا ل نم يدها رابح نم نا وباع نم غور ارا عارم ةوادع دشاو

 نم قعأو لعأ راج نم « لضأو ة ةرذ نم ممجأو ةفيج ىلع سلك نم مألأو ةنخاف ن

 نم لضأو بص نم لما لرو نم لضأو ميلظلا نم رف أو ةره نم ربأو 3
 00 ةءاسالا و نادحالا عصا ومىف سانلان ع ةرايعلاك ةرايعا ءايشالاهذه -نعنوربعيف ةيللا

 اذه نود. رخآلا بابلا اذه ىف نوربعب مث نيروكشلاو نيمولما نم م 5

 . رمأ نولوةيف ىوقلاو ةزيرغلا نم ةقاخلا ىفام 00 ارودقم مريخ نولعجمو ريبعتلا

 - هبشي يناثلاو ميظلا نم 0 و بم نم ءامذ لوطأو سرف نم عمسأو باع نم

 نال كلذاناق امناو ركشلاو ةمالسلا نع ةرابعلا هبشي لوالا و مذلاو دملا نع ةرابعلا

 . مومذم لك سيلو مومذم مولم لكو اروكشم هوش لك ال رد روكشم لك

 0 لو بارشلاو ماعطلا كلذكو ىرخالاةووهو الا ن ودمج دقو امولم

 الاو فثاكشلا و ريختلا ةهح ىلع الا عقبال ر رخ الا نإ ركشلا ةه> ىلع الو م وللا ةهد

 نأ غايب الو ةفرعلا نم رادو ةقلطاب لانب امالوالاو ةعاطتسالاب ينمتلا لاقب ام ىلع
 رعأ يلاعتو هباحبس هللاو ةعاطتسا ىمست ةوق لك سيب هنأ ام المع ني

 1 2غ باب زج
 0000 ابلاثمو اهئاعم فانصأ دادعتو بالكلا مذ نم كايددلا بحاص رك ذ ام

 ف ءاح امو اهرذقو أمشو اعهضدو ابلهحو اهئاذبو اهردغو اههرشو أبفعضو امو
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 امتايانج ةرثكن مو اهدرطو ابلتمي مالا نمو ابك اسمإو اهذاَحما نع ىبلآ سر

 ةجام» نعو اماطاعم حبقو اهحبقو اهلادنو اهمؤاب لثملا برض نمو اهدو ةلتو ١
 قلما ناويملاو بكزملا قااخاك اهلاو اهنرد نم نيماسملا رذقتو اهاذأ ةرثكو اهحابن ٠
 امماوةينج الو ةيسنإ الو ةميبب الو عبسال اهناو مانغا نم م يغازلاو با ودلايف لبلاك

 يتولالكأت "و رولا شين اهاو خسأا نم عونو نجلا اياطم اهناو نجلا نود نجا نم 5

 امساحم ددع نم لوق انيكح كلذ انيكح اذاف.سانلاء وأ لك أنم باكا اهيرتعي اهناو

 مراتبتساواهايإ لاجرلاةيذشتو اهقاعاو اهءاسن ا واهئام أرك ذ نمانذخأو اهفانم فنصو ٠١

 تءعدوأ امو اهبف يتلا قفارملاو اهمفانم غيمجو اهفلإو !مافوو اهسارحو اهيسك رك ذوامب ٠

 يوس كلذو دو.هلا حيدألاو فيطالا نسملاو ةبيجعلا نطفلاو ةحيحصلا ةفرعلا نم
 اهيابرأروصل املبثاو امئادتهاو اهذافنو اهظفح ركذو مشلا ةدوجو حاورتسالا قدص
 الا ىلع اهربص ركذو ماثالا امتاهاو ماركلا قودحن اهقردمو اهربصو اهناريجو ٠

 [تانغةلئو تنم 7 نم مامذلا دقاعمو اهعنم ةدشو |بمامذ ل عوجلل اهلاهحاو

 عم كلذ يف | مماحرأ فرصتو اهحاقلاو اطوبق ةعرشو اراسن ةرثكو ااو د دلو ٠

 اهدصوتو الاوناو ايمامتل ةئكوا دج د و روك ذلاو اهروك ذ عئابط فالتخا ٠
 اهفاقث ةدوجو اهتاكحو اهنغل ركذو مئاهبلا قاسعا نم !هتمالسو عابسلا فانصأ يف

 ةروالا كيداعالا و ةرويشلا راتشالا اهروءا ميجو اساوراهدحوا ءامعا ْ

 أبتماوتناعامو ابيف 3 ذو امل سانلا ةنرجت نعو ةرئاسلا لاثمالاو ةلزنما تكلابو

 أهرام" ىهتنمو اهدانسا نعو اهذع نيريطتملا رابخابو ايف لافلا باح لذ نا

 ا ادعو 0 اماسولاماتلأو امانا نعونابلح ةدسو ا
 اهديلاوم لوصأ نعو ابنم ىجراخاوابقانعا نعو اهنم قلتال اللا ١0

 لاتفسانلا موحال بالكل لك اناني عاو ف بحاص صر( رك ذو ( امادلب جراغ ّ

 كالذيف ةريشلا نب دوراجلا لاق

 الام 5 * هلوح يبر دا نأ"

 (ناويحح -14) 0



 ا كاشقلم م
 ا[كلاهةفاصرلا ضر ىفراصدّتف * الئاس بيغلاب هنع تاك نذ

 ” كلا لالا نمار وتس نتجا اذا« هنشني تايداعلا تالكلا لت
 ّ 720 دلتلو ىدق تر ىف ةعضخ نب تراحم داو ند يبراحما رافصلا نب عيت لاقو

 ىوتساف باغل لوم لداغت يف دح 2#  انبرح ركب نب ملت ي م تنفا

 . اصخللو فوناللب ان؟كبتلف « ماصخو مهفو :ابالكلالكأ

 داو رت و يود نب نابح نقاخسا وعز يع زملا بوعي نب لاقو

 1 0 م رخانم ةروفعم ل! رعبا ةعاسيف ةنامتفلا تب ًارزه و

 0 ' اهرعاس ىنولافدءقشي ه٠ هتقيقح منام ينف لك
 7 رئاظا مد نم ةيوضخم هشبن بالكلا هياع تناب

 انك دق نب ناورص كوم دم نا ناو رم وهو ق.قمشلا وأ لاقو

 "لإ ينجو ع عورعاملا تو
 00 . هلج فوج يفنماك * ىقات دق ىقلح

 00303000007 كم هيلع تكلكلا ةينهاعوطيخ
 لل دود نأ نب عكو لبق اذا تملا د انك لاق ىلذهلا ركب ىبأ ع د ل ركاذو

 | يقول نممابجاي لاقف هيف ىلصنا بوثلا بيصن ثيغاربلا مدىف لوس اناا لاثف

 تف ةيشم يف جاخت عب 5و ما ثيغاربلامد نَ لاس مل ب * تاك شت 000 اسملا ءامد

 أ ال ال ممللا .ةيصمحملا لع م نيعتسيف ةمعلهنم وضع لكىف كلن نسملا لاف نونت :ىلا|

 ا 0 ناورملا نما ثأ كيدلابحاض ( لاقو) كتيدمم لع كتممن ئوتش ن

 ' ناكما مقر نانصو سوبتلانتنك و تايملا نادبأ رك ةحتارلا ثبخو دولجلا نتن ىلا
 ' هللاءاش نا اهورك اذ ن<يكلذ يوسيف نتنلا نم بورضو رطم هباصأ اذا تاكلا دإج

 ا 00 لئلا ككلا/يرغو هأصاق ياذجلا عانت تح لانو
 ل هس٠ بلك حر اهحرو # .جرأل فورسم م ركلا عر

 كلا ل ريش هليل نإ ناعنلا تشار رفعج ما ع َ عوز ارضا تناكو لاق



 د 0 ةرذملا 0 نما

 ا 0 نسل

 واقلام ع 0 و # ا ين 4

 اجد لاهتساح نم راك همظعأ 00 لثم 3

- 

 0 لا 2
1 . 

 2 نتلا : 1 لش نحر اذه هراسلو بكلاذ نول

 3 ءايلسؤروءابسلا ف ارخأ نا ايلا 1
 شحولا عئارشل ضرعب الو ةفيجلا لك أ ايوخو عابسلا ديس

 0 برش دعل أدبو ةظف هتسلرف يف - امىاتلا د م 0 :

 دنعو هئيق يف عجرلإ وع و لبزلاو ة ةوشلاو و لفتلاو ةئيقلا ني
 مادقالا ةدش ىفوعو ةلاسنلاو ةدجالا يف لما هب بوزرن
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 اللا راو وهو دسالا نم دنغأ وعو هنارب ىلع دسالا الا وهام لاّميف ةلوصلاو

 7 هللا د ١ لطما دبع نب. ةزم ليقو روسالا دسالا وهو ةالبلا دسأ نالفو ىداملا

 نم دلل ديع نب ة ن قتشا نادم لا ناب نم افكف
 1 : ديصا كمال لاقو همسا

 '0 د دالا نآالو بولت ىف هقأ .نأبو تافتلالا ةلقثو ريكلاب هوفصي نا اودارا اذا
 ْ متاح وب 1 لاقوددحاو مع نم هقنع نحل مد

 مالم ار رة كيسا عمفرو ف ميل ءامدلا رطماذا الف

 رخآلا قو

 ركب ن“ رظاوتلاديصلاو بلغتو .* .ًايطو حامرلاب ابلك نودوذب

 رسال لاذو ظ
 ظ ديصأ دجام بأ هاف *« ديصأ بأن ءابىلكو

 22 تشل نمسانلا نم نال سانلا نم ينك عبط نم دعب . ل ةفيملا لك أب يذلا ناف دعلو

  بواصلا نيبو د 0 قس 0 دوسكسملا ىهتشي نم منهو باغلا محللا

 00 ينخرتسل ليلا لوأ نم جاردلاو جاجالاو طبلاوةكيدلا نو<ذي امناو قرف ريكس ياسبلا

 كاذب مترك ذ اليف باكلا نم لاصملا هذه مجأ دمالد كدا لوا كالذو اه

 لوبا قاشنتسا نمو دلإا نتن نم متر رك ة امامزو اههيصانخت ا و15 د هيأ وهو هنسألا

 ١ ةدشن هنبابو هفثأ ءاقات هلو فذمحلا ىف هكراش دقو تاكل سرا ام كالذيف ساثلل ناف

 0000و لا هج وو فو بويع اضنأ ندلا يفو ركذ رك ١ هن لاثماالا نا نائضلا

 000 هوم ن* ضعبل ىعاشلا لاق هءوشيخ قاح ىلا

 ” رولا كاش ىسلا كل دلت "هيدر لق دنز نادر قعد

 ْ رحل يفو نايل يف ىذيف هيلع #« هل ون لتعلا س تلاالا رحفلا امو ْ

 كلذ لم يفأر َ لاقو

 لوب - ف 7 3 0 ن 0 نامعأ



6٠١90 

  3حبأالا اهناخ ن : م عاضترالا قو اهنبل يف زيعلا عينص ن 0 اف

 : رمأ نبا لاقو 0

 حج رثو اهيقور فطمت زيملاك « ميلعاجو م,س يب اادجو انإ

 اهانه اق نا ل ' عبط نع لزع نيح ماركسلا ضمد احملسلا ةيداغ نبا اجه ملقو ْ
 هناك لزع

 . مقوم راقفلاو فقارملاربد * 00 كوك ١

 عنعو زعل مهب نذلا 0 5 . يتطوهيقاخ عيل ب باكدلاك

 ىررفلا ةءره نبا لاقو

 رار 0 هد « اسؤر نع ىذل تداع اف

 ارامشلا احل دحم نم مرتو « اهالخ نما ةءوسلا ريتك 000

 ا

 رق جسلا ىلا هغضم ىصقتسيل مثلا ىل ١ ثرفلا ةداعاو ةرملا ف عوجرلا معن امو

 اوسيل سانلا لعج و ماعنألل ةعيمطلا كالت لج و زع هللا راتخا دقو 2 يف عوج رلا نم :

 ملل اذغأ الو مهلادبأل حاصأ الو 0 بع دشأ الو هءالكأ أدأ نارحللا نم م
 ةراايف ةيشاملا دوعهبشيام كيدلا بحاص لاقو (مناسمواهماتفا ماعن ألا هذه مول نم ٠

 نتنأ ريعبلا ةرج نأ مز دفو ءّولا يف عوجرا هغيستو هنحطت ثرذلا يف ا,عوج 5

 طاغلا ٠ نمنتنآ هناو لبزلا عا ايطىلا امالقناو فوألايف اهم ا لوطا توك تا ١ ىف نم 3

 لاتف رمسأ ناهركذ يذلا قيرلا لتمر ا

 لذألا 2 ماظلا قار مواد دقو د هرحاصل نأ زكا ءأن ذأ اذه '

 ىولسلا نم ذلأ هيحاص 5 1 ام 0 تارا نال ةردبلا لم ن.قاالا امئاف

 ءيقا ليبس 8 داعو هن دتشا 0 0 0 هيحاص 2م لياز 3 و همضو» د 1 زمام ١
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 11 ةرذعلاو ءَق انا ع ةحاو لس ىف 0000

 نم ةفاظنلاب قحأ كلذ ىف ناكمل هل ةنأبم ريغ ن رم هيف م '"لتع ىتح

 |0000 | ال تاداق ااضيح ضيحتل باارالا نإو اهليغأو اهشجو اهترج يف م 0
 01 ةرذعلا لكأ نم هودتع اماعا باكلا بحاص لاف ةرإلا ىف ماعنالا (مكراشمل رذقتلا

  نهو ةلالج ابلك ةاشلاو لبالا نال ناحللا ىلع ارم ريختلا ةيشاملا يف ماع كلذ ناف

 7 هرهاظ فج دقاام لكأ تدوعت اذا اهنأ ىلعو صرحأ سانلا نم جرخت ام سالبىلع
 7١ اهو ةردفلاب يضر ال 0 مث باكلا هيلع ام ىلا أه أ عجر بطر هلخادو

 -. عيتجيف ايف ىتلا ناديدلا سمئلت ىف :- مضخأو ءارمتسالا ايل تأ ىلا بربط نم
 5 كلذلو دج نيعونلا ىلع تا ةزدعلا ناددد تاكأ اذا اب :ال ةرذعلا نم ناعوت :

 0 1 لثلا برضف ماماعلا ثيبخم راصنالا هئاجسه ىف يلا مأ نبانحرلا دبع لاق
 ظ اطل ةنعرسم هل رخو نالكلا كف زو وبلا جد ا

 "لاو ٠م تامعطالا ثيل *« اهارق يف كرا راصن اللو

 00303000 لكلا نيتامطالا ثيل« .اهارق يف ل أ راصنألاو لولب
 0 ماعنالاو و ةرذمال ضرعت مل تعبش يت و ل نأ لغو برس لا ناكل

 ١7 0 0 5س ىف ةلخ اهل تناكاذا ع كلذ تاعج دق رفاحلا ك كلذك و ةلالحلا

 0 نوبغربال انم دل رعأو انكولمو ءاجام ةلالخلا مو ىف ءاج دقو وع

 0 جا ردلاو حبقلا و ضهاونلاو طرلا ىلع انومدش م وجاجدلا ف ميغ ر ناحالا نم *يث

 مو اهتوبشو ابعبط نوفرعي 00 اصلا تانب نم را :قنعالاو ءادجلا ىلعو من

 قل لا نم رابنالا فام ت 1 : تاع ان دك 5 0 ىلا ن ذواكأب كلذ َ

 030 رطلاو و حام ايف 6 اك اوان اقرار اع وبس وطبس او طرخو اد ودق ا دجاو

 '  يهو الإ لومخ تاذ الو ركذلا ةعيفر ةكمس ءاملا ىف سيلو طوبشلا شيرقلا يف 1

 37 يف ىرجلاو ربلا يف ريزنألا ن رم احل ايلط د دل د مارد هلا لك أ لك صرح

 | تاكو ال ريزانملا لك أو ريزاخمل ' وحل لك أةناطتتسا فيك سانا لع دقو رحبلا



 0 وأ لق 0-2 قو 1 ايبانذال 0 ُّى 1 ةاعلا 00

 و 0 عجول 000 نيتياكلا | ف 0-0 ناشو كك 0 0

 3 لوق نع ا 20 ضرع 3

 . » لمجلاو ينرقلا نيتونالا قرذا # 0

 لج قادس ىثعيت اب *# لكأو 0 تدع ادا

 ىو زابا تال ليلا نا دا كلدب هاببف 00 راد 0 1 3 ١
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 *« زجارلا لاقو

 اعدمج ىناختلا نايا تك * انعهوصو ةادرا ةفقدرف

 اعجرتسا واكراب و تع 03 أهحا ىنب ءاوعلا ةعجعد>

 * انشأ ابك بصح مث اج نع

 هد ألا نحنا وأ وهو زحارلا 1 ليزال لعطلا ىلط يفو

 ١ هحامم 0 تا لك ن< دع هجراجا تأ كا يقال ':اذام

 هج سلاءاسفلاوطا رمغلا ن« د هر لالحلا نيد 4 لَظ

 هة> رعد الاعح مع ةيطعل #4 هد _ثأم ةد_عاق ا

 ماسلا لاترد لوقت رغالا ىغ لاقو
 ٍ لعجلا 1 يرغل ىذلا قشلا نا : د لعح يل 0 ىهواس تن اذا

 2 .كنم بره هأرب لازب ّ ناك اذاو هركب نم هن قصل اذا لحرال ليلا اده ترصل

 هلال هعبث ةجاحل ماق املكف ءارحصلا ىف تاب نمل لعملا ةمزالم هلصأ ناكو يح لاق

 لبةم نبا لوَش ينرتلا يفو طئاغلا ديرب هنا هدنع

 ” راج هتئاخأ ىنرقلا عوبق داق لالا ثيرحلا يطا داو

 7 رار رجلا نود 01 نوف يرق يرتلاو كتاب عاجالا عوبتلاو
 "”  ندبلا نتنم دهدملا كلذ يف ةمحرلا عر اضي يذلا ريطلا نمو طئاغلا ىلا لجرلا ناعبذ

 ١ ندلو لبزلا نم هص را عنصلو هني ىد هبال ةرذعلا نم ءيشن اخطام 00 م ناو

 02 هيصاقن هنم الآ رخل الو اتم دخت ال نأ يف هتجاحو هتيغر ردق ىلع الا هنم هنأيتقا

 |” يرتسلو هبنج يف اماع عيضتلا اذه ناك ذا هيونأ قارعا يف ىرجو هندبب قلعف نتنل
 0 .سعاشلالاقو عرس أ رذقلا ىلا ت :كلارذقو السع تارارا اه ىتح نايذلا ةوهشلا هذه

 0 ” للعم وءطايصش كلمافق * 0 راطأ دق هع وب ناجل

 70 ءلعروتع ناك نم لدأو *  : ارخب لعب ابذ نماوهز ملتعاو

 ' ةرد_ع ىلع طفاس وهوالا ديصن داكب الو نابذلا ديصل جل رومزلا نا نو<زيو



 هرد 0 تنال تار عه مال مءاجا

 هرقبلاو سومابملا لاخو لف

 اراوص هعلخ نم ء نكن اش هللا

 اريكمإل واقا سعا باك اب ع 0 01 رامجو 7 0
 ولما ةطأ وأ نت 2

 ١ 0 هندلدج' 0 - ارييع 4

 رخ هيلع كيلا لوح « اذا ايكذا
 : ل سَ
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 هلتكرت ةوزغريم نبا ازغ ٠ قرختملابروملا رك ءانث

 : راشل يف درت دامح لاقو

 ل ار هر و نسل
 د الو درب نب راشيإ درعال  0هس وادرَملا 3 ر

 ةسم نم كاندا يذلا [ذ د١ ه.-:رارتسنا ثدالا درملل

 : هسرض وا درق اب هنأنب همغض عربصا فا مسا نبااي

 هسما نم ثنخا 4مولو #* هليل نك كتيخا رات

 ةيدسم رؤد رمل ل ىتح # هلع هلا سل و

 - : ا

 : هسلا نمو ارط هنح نم #* هل 0 هلل قلاخ أم

 ا نم. نبلا 4سمو # ةحنر نمسيطا هر لب

 3 "0 6 ء

 ٌْ  ةسفن قفا ه4سفنلو #* ههحو نم ندع اةيجوو

 هسنح نم من ا هسلحو #0 هدوع نم « نسحأ هدوعو

 .. لوقينيحمضولا اذه يفو نا 1 اذه رب زتملا هعضو ف رظتسا كل 3 هللا كلا وح 3

 مرككلا نمريز تملا دوعنبأ #23 هدوع ن رك هدوعو:

 ْ درب نب راشب ىف درت دامح لاقو ىلاعت هللا هحبق

 7 الو نانا ةروكبم الب. اهواف انكر ىاز درت تا نإ

 رظناانءافوةكمناك ذاهيلع * ةفاسدلل ةمعن ىمعلا يأر

 ميكلو أنك أ موللاقو

 ا ريغ امإو 30 امإ * ادهحم نيرا يف ا

 0 اوقيغلايفيبأدر ,ناكدق د

 نفوادلاوك اناناس ع يبأ لدغ را

 ركبلاو جال د الاودربلاو را يف

 . ردقلانمعاونابىتا,قزرلاو

 د

 د 7-5 نا نانك دقق



 0 نمو 0 ند ع أ 0 35

 "رسال ىو ء.ث يل ل اذ_ناكوأ * ْ

 ظ درلا ىلع يت م اهلف » 5

 رظنلا يف تقفو دق ةثيبخلا نبااب « 5

 ريسلإو تاما يني نايل 6 ١
 رفذ نمو نتن نم كلما رحىفام *

 رفز .ايأ لكساف 1 هدارش 35

 رضم نمرغلا ىلوم تسل ىوللا نم 0#

 رقنلاو ريزتللاو سفنلا ةلاذن ] لاك

 : 0 وصلا ىف كنم يهب أد تلا وصلب » ه رافنم هن وشل قدر ء

 لاف هرب نوذأتي هباحصأو وه ناكهلاشح

 .راتق ريغ 3 لايخ يداو حاودأ ٠ 5 ' .ىتقراط هللا دمحص فين

 وايلا نزاع الا ةيربأا نم اهفرعي 0 نتن

 راح ١31 2 جف دل 0 .ينداز ليخ يف

  يراج هل رق نءهنكسم عابو 2# ماك“ نالللا «ايناوت

 ىراد ناخد هرفعادصلاوأ * هلدقأ ماسربلا نم

 - ىرامضا ريغ هيف هجوينسيلف 0 هركاو :ا يف نئنلا ْ ظ

 هل ليقف هتظفش ةتيبنشا داو اتس لاقف طق رعش تدب تا 3

 . تييلا اذه كنم قزر فيكحف لق ادحاو اب الإ ظفحأ'

 م ْ ل *« ةد هاير انأك

 0 ا هاب اميل ىانلا نأ ناكو دع 35 نمال
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 1 0 اييلمال ضعي كوللا 3 لغت اخد دقلو نب 7 ةليل ل 6م ول نم 1

 ا 2 لوب وهو هاطنا ديز دقو 00 ادن فمما لج هنود

 اولا نعي ضيضج ذب. .اشيئعاب ةيلج نم: تلبقأ

 ْ ان و 2ع ههحول ا ىو ئد »+ ائيبحلا هوس نم ل ىورب

 1 وطلاب نست دبع تدب

 لوق وهو رتب ىلع ىبا عا حتتمو لاق
 يلازم ىاج يف اك ١ 0 ادن اذا أهمراب:

 ٠ رخالاقو

 تانك 0 د ادملا 0 كل و 1 1

 05 ل ١ تحاص د ل ةارا نم ََى 1 قار ُْض ضرالاو

 ع ومروبظو اب ةرو راش عا الوا هروز نر و لبق م طوَش ديمست نواح

 الا عضوه برشإ يف ٍةح ءاملا اهلع لسرب مث ارذ دامسلا اهلع مل اعر ين انما
 ادارار ةدعزم ةشوشنم الا وساع منا ىلعو ةرذعلاب منعم ل ةردلا يوت

 مه 1 واعف الط 00 اولط نأ اوناطت_سا ولف لخنلا امأف ناحيرلا يف مرعينص

 ١ رامبالا مضدامس م نمو زيللا ري انو ل لالملا نينانأو تانأ الا | 9 نودقوملا 0

 لاف را ند و أسلأب ءا ءاخابو افاح طلثلا نيب و تفحاذا ءاثخالا و

 00 رعود عض اود ىصقايف قو هاخإو ةحتاولا نو باكلا ٠ َء رو ةرذعلا در م د

 - باودلانويعانوملاعيو ةكوشلا عضاوم لع 0 موعضل ل الا 0 5 الا | يصقأ

 00 ردت سور ريخ مون ف وهو ءر ع 1 نم ريطا يع سيقما 0 لاقو

 لع سوما مه ناك هنا ىذا ناكدقو هلواط دق كلذ اذاو سأر لقثو ماكرو صاعق

 ,) هنعتببهذ د مايأ + هب ترص ف هتداع ىلا دوعلاب هن هن ص | ًافءالللا نايتاو ةدحمملا

 ُط ٍ 00 دق سانلا نأ الا ةيدوالاو را رابالا 0 ةنرتلاو ناطيللا كا ةما ا.سدلا أ



 مهشل ا ْث تلا 0 0 لا 0 00 0 ل ّْ

 هبوماش ىل ك (متزو) س انكلا» حسم ليت اذه نك 5 تولع عا :

 : نم 0 00 00 ا 5 42ج 0 لع 00 هلا .ان اناا 3

 00 00 نيالا 0 00 ا ا 1

 0 0 ذا لا هيلع بص ديالو قا اسأل هيف كوبي

 مكس ل ىاف نسا 0 حوتفما 0 وغم 0 0

 نم ةرمت سبأ الو / جنغأ الو قتفأ الو ا ال ٍ

 ت١ ناو 0 6 7-0 00 فرع 00 اال

 1 0 0 كفن 10 ّ

 ولالا كانع اذقفو مج 0 ظ
 نزال ىذلا فطللاو رباب 3

 9 ”نوهأ كفن ام ىوادب ىتح © ها

 نزلا دما كفا 0 0 6 ٠

 مهلا يف نوسش 3 اموق ىر 0 .نابرظلا ر

 دخلا نم هلمج كلذ نابرظلا فرع دقو ةوسف 0 هللا

 لخد. ناب لاراخو ةصلا بر رق اذا ةل الازم ايسااس وا



 د8

 : هيد ةديسدف رحملا 6 معصوم قمح ينأيف هضيب وأ هلوسح هيفو هر>ح>ح كيصلا ع

 ا 0020 ناركس رديف بضلاب رادب ىحتا وسف ثالث وسفي الف هتسا لوحيو
 .قلخد امر هنابرعلا لوقو هلوسح رخا لعاب ىتح هرحج يف ميقب مث هلك أيف

 : كرت كرا نع لب ,الا رع ح تاوسف ثالث هلك 0 ١ الف وسفش ةمحملا ا ْ

 ورا - مهاجهو عيبرلا لاثف ديدشلا ديلا الا ىارا اهدرب الف نادرق هيفو ٍ

 ديدش سال اودانتام اذا * جايا يف مهؤانغ لاق

 2 دورصلا روقعلا رن سها ره 3 0 ىدل 0 0

 هوما حبو سود 1 # لوفر ل دقو أ

 0 لاقبو هنأسف ُت نثث نم لودبرب مننا قرغم ىمسإو نابرظلا نم م يا لاقو لاق

 000 لاق نو نانرظ امهيأسف أ طاشوانيامتف رم * نياحرلا نيد مو اذا لكلا ُْق

 5 نانو اهلا باط ةدشاهن رس يف لغوو هر>> ف 0 اغإ تضلا ل ل ل نابر ُُظ

 كلذ ف قدزرفلا

 ' و 0 نام نم قار ظ ه كدسال محملا ران 8 تتاراو

 1 00 1 ْن اك قيد 3 ل اذه ديرب 0 ص ىناملا ىحسل ةديبعوأ ناكو

 ْ ظ لديع ل لاقو

 نردأ كشانام ىواد ىت> * هدو ريما نك كاف ةدال

 0 د كفا ريجلا < كتلنم ردع نايراال ناك نإ

 : 7 : لوق يذلا هرعش ف

 : 1 ندابو ديصقلا ينك 50 5 هتيفشف ينعاطأ يملا تل 1

 ٍِ نر ١ ندد ورا تنان »* ام اك مالكلا وك روك

 0 رماشأ ن .٠ . ترص - # مهريما تنكف ادع مل فو

 غذا ]1 ز ]10000000000 ]| |0000“



 نوهأر هانا كما دم
 نديدلا كانه انافلفو مج ْ

 نزحنال يذلا فطالاو ربلاب .
 .نرهأ كشأ ايوا
 نألا دما, كفنأ رحجاف
 ندعم ةحاصفلل هنأ 0

 نزال ىلا .برعلا ةتياس
 نسسو كادب تامحامد_حتف * ةصمم موب 00 3 2

 نيالا ا ناو تزتخ دق قا ٠ .دحاوباب ريغ كم

 ناش دآ نباو اهيف تنتفو ب اتتفدف امهارد رد تا

 نفزوناقلا نست كاذ ذا ظ
 نسوا | ملع ةنر عم ءاضس

 . دلج نيطعقوف رعملا عمرك ا

 0 ىدنعف و رعملا باطل 6 1

 . ىدمحو ىلظيرش دعب كلذو

 ده سأر قةرتع ماك 1

 دعل ريغ ينم دادزب اه

 مد ر نمختتل رم انأ

 ىدم توجرو ىتمالمت من

 كبعسإ رقتامباكلا برك

 د ا ةعلسا ىلإ 0
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 هأوح نم نداعملا تدتفا 6م

 يتح ىلإ هاف تيندأ دقو
 هرج و ةاوخ اهقرافو

 دق هب لإ ههامو

 6 وف لع ه 2 حاف الف

 ىندأ قدصلا ناف د1

 نودط جذع يف لوك كر

 ىنتح كيف ننلتت دهأناف

 تاينغم ن رمل 5 0 2

 ام اذا هلل تزد ىز# امأ

 ىنيصإو توجت نا وجرأل
 ادله تفر ظتسا ى هل تاقو

 اننعتي واد 1 هلع تادف

 : أت ءاقر هل داع انآ لات

 أع هول ]| ا و هل تادف

 مولو ثاركو تءانحو

 لفد 9 موا ندرس

 <رهصناسلو حرحرز فكو

 هنم لوخنلا نجعيو قدي.

 د

«+ 

«+ 

«* 

 كرس ريغ هيف كارخ حوف

 0 ىلإ لك ل هاير 00

 |0000 هيف رزب نم ةريعش تزود
 - دفر نآوص نم نيلاثمو

 2000 هيرب مجر مو اهنلخ
 "001 دم ريغ ىده كاذب تلق

0 1 

 دنه ه رانش تياط ول و
 ردم هيي تو فقيرا كوس عيقا ةيدر قر هر
 227 كر 8 210 + . + 0 دوي م يا الوكت و

7 1 59 1 7 3 0 2 

 2 :هرو هل نومه فلا اناعز

 0ادسلا ردلا ةفيبغ لقت

 دير راتق حرب اده اف

 0 يدعم هب كانأ ذإ [رم

 ا .درصو فيش نم سان اااهاور

 دج كديعس نذإ ينا ىوج

 يايم فوج نم يناصالاقف
 0 ده الرا هذ رذعف

 اردت امن انا هدلشف
 متسسلأو هل ل ايف

 ديف غامدو لم رح يدوعو

 3 0 0 زك : مل

 0-0 دم رمجو نجا لوي



 دربلو كد الو همرو 5 ريع_-ش ف انامز هنئفدنو

 ذيَو رافظاب نحمل الو 5 هم تققتعام كاف ند دف

 درز ىأ ماكتلا تمر ىم 5 اهدردزاو قدانن أه>رحدف

 كعو سم قدس و 5 وعلب 5 لصم لع لصلاب فدك

 دعر ماذرإ هنور ناح 5 اندعقذم كنطبلام كايوو

 ىدحيس هل تريص نا ءاود 5 ىدتنع رودانلا كل ف

 دعملا ندم هتلمس تلا تا دج هيبشلو كنع هود

 ديرو فصل ينج نم "ىدو #2 يدعس لوصاب هتيلطو هل

 ' ىدعلا 2 نم هللا ناهأ سي هيف نأ نم اتيم ا

 9 ههدحو لع ادرع تاكشلا ءاحه ف برعلا را هد ) كيدلا 1 لاقو (

 ىف اجه ركاذب أدبنو هتافص نم ارومأو هلاأ فانصاو هلالخ نم اومذامرك د
 : 2 نب د ١ لاق ةامخلا

 تاوو دبوس نم ريخ تاكو #ئ ايلونو ترفنذا ادب وس تددعغ

 *« هريغ و ء راشن لاقو )*

 مطم لك ىف بلكسلا كيرش تاو مهءاش ىلا ىلع يجرت ذا 8ك

 ! مقلاب و دبا هب تاع ىكقو * ه روس لضف نم سعتلا ىفام سلتا و

 (رخا لاقو)

 ابر ناك ناو اقرا دلو #* ةهئددو ىند ناكءالا مسقأ الو :

 لاقف ناك ور همشف هلاننا ضو أدهو

 حدف م تباكلا ىرج لثم د»# حم_كاودلو ن< دن حبقا :

 حبفتسملا هفلخ دنع تايلاب حبذيف مق م ءودس رب نا

 ( ناويح 2-00
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 اح والو

 ءادفلا ل ريغل تأ د ءافثلا 2 3 نبااي

 ءامللا صقانلا أ كيا #2 ءانك الاو فاك "دل 2 كَ

 يع و ا ل وت مف قيلت

5 1 

 00 7 ءادراو: نريللا هم « .ءاعدلا .هيعتجج قلع

 0 ةيز مياكح « ءاوس ملك .لع ون

 ههجو حبق را ذو ساحسملا ىنب دبع لاقو

 ليجج ريغ هللا هارب هجوب # ةودغ نيسراخلا ء م

 لياق ريغ ناك نا هنود الو #* هقوفن تساو انك ىناهشف

 .ناكلا ناوه يف ىدعسلا اود نبا لاقو

 بابضلا ضرأ نم رف ىلايل « مين ملمع ناكىرسكل
 داع رادو زاتشإو « بر .ذالس هلهأ نكساو

 بالكلالاثمأ نحن انرصو * اك ولم امل هي ونب راصف

 تاب لكىف أن ىرزا دقن 5 ميغ 10 "هلال محرالف

 ض'ظ*ذ#|»2ظشصم+ههشسهضس , شذ 70-1

 و 1 2 8 1 لا ا ْ 5+3

 تلا

 لاق هبسأ نم هءاحه قدشاف ى سيأك يفإ ند ربرجو 00 ءا>ه نيعللا دا راو

 لاقع يف! نبق نيملا نيب واد #*# بياك ى باك نيد يدف 1

  لافس يف لمعي نيّقلا ناو * ثيبخ هءعطم تاكلا ناف

 الان ع و مع نم لصالا مي كج دعم تدلع كَ نا ديعلا كك

 * لالا د د 0 0 نإ 0 0 ع ايش اق

 هل قتشاو محلا نس 0 0 كعس نب كيضا هل لاش نادمم ن م لجرلاق

 0 لاف أباك هلم تاكلا ن هه غإ

 9 رمل ه_م ايل ميلا 0 *- هل تاقف ناورع و 0

 3 7 ”تداالو ناد الق. انبوولا تاله #»* تابق نإ كالا كرد رارفلا 01

 باك هنود ٍباكف هادن بلطي * ناو باذملا :نوعرف مما ةشارف



 :- 0 بحلابي

7 

 تايقلاب ةتبق نوفح

 بالكلالتق لثمن و

 ره :تويبلا تانعا دنع 4

 ةباكلا 0 يمجو ىف رم 1

 : 50 تقازأ اذ اه تأق

 0-0 برش كتم قرضشلاو

 ٠ اهشرأ ةفايضال نتب تءاخ .

 لال ويلقتما حلا طل
2 : 

 لاعب م ىحضا نال

 ناخد لك مر ةودلكا رص
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 0 اريثك ارطعو ءابك ميت * ةراطمف لاله امأو

 ' لاط دق هنا لدنج ةنبا هل لامف لدنج هنباويعارلا هيلع فقوف ديرملاب أمونربرج مو

 0 لل ناو يارا يضف هتاغل كو ىم لاف يبلكلا باكلا اذه ىلع كفوتو
 عم 5 الف ديربام هنأب مف هناحه ىف دخل حا لف كاحاوز ناقثال هللاو ربرج لاقف

 ش لاف لوقلا هل حتفنا حبصلا
 ٍ 00 الو تيل 7 الكا ريع نم كبأ قرطلا نعتف

 : ااذلاذا ديدخلا ثيخ ىلع # ريغ يب حاّمف تاعج ولو

 0 غاب اذا يتح هلوق هدشناف هسرف نانع ىلع ضر لدنج هب ص ايلف هنقوم ىف فقو 3

 02000 ظ تتيلا اذه ىلإ

 0 يكل : ١تسايف ردالام ادآ * ريع وذ ل وسام لدنحا

 00 8 ف يفر باكلاب برضو ىعاشلا لاقو | را ا وردا لاق

 هج ولا

 ّ 1 راط تدقربا نيخ ترك ذف م0 تدقرتف جه اهل تادف ترس

 | الذابلك ةتفر لكل نار فس دارأو لجر رابحالا تك لاقو باك مسار ضو

 ا . عقولاثمالا نمو نعاظلا مرلهأ ا دلك تعا ةمرعلا كل , كبامحأ لك نكن

 ا . يف مهلاثمأ نمو رتبلا لك بالكلا مملا 1 0200 ذات د لع كلا

 1 دال اون ع لعدم 00 نئئاربو ك7 تاذ أ لع موق مؤذلا

 - اعلا لاق اهحابش 0 ل 0 ابتساف يملاب 0 و

 ظ انإف باك هضع هات « روش لآ ديسزا رثملا

 . نورجعتنالا ناورم نا كلا دبع لاق دقو * لكي سا ه0 صلاقَو

 5 ص 71١ شبح هس مل دحوف ش هأبأ حطنو ةفالكلا ب سفن كاحضلا نم

 ْ . لاتف تاف د رملاب ريع هأنأ تا هعرز نب 00 وجم 0 نبا ةك رع لاقو

 قارب ين اماهأ ىلع يتادبملا ظفلو (9)



 يي ير وأ ل
 تاكلا لإ فيدل لطف ع نرحل ىلا اع 0
 ا نا درا ها ا

 تقطالو لع ل للا
 تمل 0 0 00

 بالكلا عم نم يذل 00 2 اوصال 0 7 0

 تدلكلا دود نم نت ذلا ف ودك لاقاذعا لاق اذك 5

 بالكلا عقب ةروم ض 2

 حرجبأ هالعأو تسد ل
 عمسمو يءرص وهوأنم حبصإو 0 همأ دماغ نا 1

 ,جولي ةينملا يعاد هضار كعب
 ْ ةيسايرالزت ظ

 - مجأ نزح اوناكلاىلناكو ه
 عبضت لم رابءام وكلا لزايلاو +

 عقبأ تاءاذا بلك تو 1

 الالف ضرالا ىف مهر 0 #* دم 00 1

9 . 
 نأش رخص كبفق 0 نم نا رْعص ماو عمعدع وهو كلذ



 ا ل

 ) 0 نيدلو لد ةيلغ نم ا ادوس 0 ف 0 أهرّمع نال 5 | دود

 3 م : اهدشأ دوداوالا ناتساو باكو سرفو راجو 00 ةرش 1 نرخ ضرألا

 ْ البعد هناده ىف ىىوزؤملا ديم وأ لاقو اريصو ةوق اهربظأو ا.ضعو

 ا الل_ةنّد َ اهرحاو لو * اج كيعدش يبأ ن تكانت

 ا اليعدئواسال 1ك ْق *# ليعد 4 م 2 تاعج داق

 ا : 8 . امال ةءوس ن“ 1 انيلا » ةءوس ل ودل ىلع تبنج

 ا 0 اهبالك لاجرلا دعب تيزخ دقو. ه لدنج تدمر رد 0 «زو

 ىحن نبرذعج وجم 'قاه نب 0 لاقو
 ىف ىلع مو.ءملا ىغش كللاماق * هنأك ليطا دق هدجو فاخ افق

 ١ قلع لعرومع ل نم لاو »# ىرخ لع بابذ نم اوهز مظعأو

 7 ْ قمعمشلا وأ لاقو

 دلو ىدفلا سائلا وبلغ + - لاشو لئانو: دوج . لغأ

 ةيحو تحرس قلتو 8 قاكم ىنداف ارئاز هدتئج

 هبطاقلا ةبياكلا هيبش م « الا ةثراح محألا لثكال

 هيسرس ةبحق ضارعا لثم * ىنع ضرعاف ارئاز هتئح

 هن رسوم ةلغل ريد ُْف باغ ٠ لش ربا اك ىلوو

 طورضلاس يتلاو ناكلاهجوو#* ىزاخملا .نا ل الوق ايلا

 طوشنلادوقار لثم ريدو « هيف ليفلا لضي نط هل

 . ,طور قثب يف ةنيفس رودك *. هيف ريخال مراع رباو

 0 طويللاب بتاوملا ةلصوم. ه  نلاق بابنم .كئاح ةيو

 ْش طو.ه يف لقسإ لأ رس ير ٠ ىلا ىلا مار كلا ضم اذا



 هس يأ لادو ٠

 هيور أم ف شحولاو ريمطلاو- 0 ةعسؤف ريزتللاو ب

 .هيليع لالا كلش ني يح - 2 لاح فهد

 د

 لاذ ناكل بكلا كوبأ دوو 8 انلام لا تن

 لغتان باح نم هوو وع 1

 عتسمو هنجو هل وكي يتح * ىركسوالايطغرسلا م
 علطم دجنلا كاذب نوكي ىتح * ةردّقمو ملع نع
 علولاو باكل هيلا يوأ تيدا #0 هيك يعارلا ١

 عطق هلعف قابو بوؤب ل 0 هتيمع دتشلا ىذلا

 ينل امهنم قل نأ دعبو موز يني ١

 0 يذلا كبوازتا ل

 3 ابرأو ةربا كجم م . ويهالا كف

 ابرضو . ايف -هتاهات_*

 اررتف مم 0 5 00 اك

 ايستنأ كنو زاكلام تب 4 ام د

 ايل خأالا هنا وج س 2 مف ل 5

 ايرغو اق رس ا ال كي 1 رقو. كر راع 5

 ايه للا نب بال كل ا

 00 دصو رز .بتاكو قباو ىس نم د ةليجح : يلوم بتاكل



 1 .ناثدملا ةيشخ نمادعلا نضرب ل ةتكارأ ىدخرصلا مطك و

 ا : واد رساالاطدقو ت دود رع هنو ف ءانحشلا ىل ديمو ْ

 3 ١ ءاضغبلا هل ىدب هنا ىرت م هفصوف

 3 000 ا خا لاقو

 000 لك نم مالا جرعلاب لجر ىلع « . تسرع مئارليا نمت رسامترس

 هكا ىركشيلا بابهشنبدشار لاقو

 ديور + ىلعلاكب * عا تيه اذا تساف

 : ماركلالاعذ ن ل العز فصل وهو نمح را كيع نب 0 لاقو

 0 تءشموقلا سام ققاتتدصَو ناو # اهحر باكلا يلي متحرر ط اذا

 فصوامنا ىبا ىعالا نبا لاقدق وباك ا رق هنأ رب هفاضأ ضع يف نيعالا لاقو

 دئاوز نم ىءاللا 4 امعاو 3 هنطل ءاد اللتقا يدم تاتف

 ْ ْ 3 دفاس دعا لاصو أ نم ردك 0 أمهلع رد ىواش رخ اءاخ ءاخ

 ثا لعب لعد لاو
 آلا نءانك لات امل * ةيح نع سانلاقزريوأو

 - هيرش مئام نم لان امل ف « اغنلا 7 ءالابرشي و

 0 هبلكلاو تاكا هب 2 0 نم قزر هكاو

 2 م - سانلا موو بالكلا اا , يجه نم رث ذ باب جم

 ىافطفلا ةراد نيراس لاق:
 030 . همرح ةيلعهللا كناخ 0 .»* هل هناك | ل ى معمق انا

 00 هيدالودهنل تال ااق“

 000 1 كلف ىف قدزرا لاقو
 مم 0 3 وبف هبلك انيمسزاكو © ةدلببا أموب عاج ىدسا اذا:



 رند بكار ل ٠ د هربو قار ارملا ار

 اع احا 1 ملط هلق + اً 5 0
 مآ ا تم ام دازلا ريخو * هعدف كم كلا

 ركذب تبان نب ناسح لاق سانلا م 0 لكأ 1 هَ 0 ريل 0

 1 03 لسو عيجرلا 0

 نايس ناسنالاو ةا ه ثلاو باكلاف :

 سرد ١ 0#

 د

 د دحأ 2 الف انامز _

 د ادناو رافظالا لا دقو ّْ

 دكت ام ام كلاب ءاسفلا 3 انف

 هه

 نب

3 

 . هلهاكو هماظع | ودع 3 هلهاب هتكأ تاع نا:

 » . لكان قافع مأ ةماو 8 ١

 (ناوح 00 :

 دن نع
100 



 00 ب 0
 ١ يطا ريع هل لا ناكر اش هرش ناكو ةمحش نب روث ديرب وهو ربنعلاب رخا رعاش اجهو

 1 . ةمحش ن رو * رءابشلا ريغف ريمج نب ديش سم نب 0 َّ دم وبف كارلا ريخ اماف

 : لاف يطا ساروا نأ نأ لا أرلا لل ىربنعلا لجرلا لك أ

 جامنلا نمو ف ةونعلا نم #2١ جالع كداص أ ما

 جاعلاك ةلفط ملك | يتح

 اي

 رونلاقهريع الذ

 "ياض ادازلا ثاعرجتالذا * - ئسحام كتر دام ىضتشاب

 ايدج حايسلا دبع.« ءرداون قت ةرسو ذل ىف
 3 نابدع ىلا لوق رعشلا فيرظ نمو

 .مدكتوكدارم قوما نماقا ع« امان ىرغت ءادوسةبلك اف
 ٠ قرعلا ىلع يمهو اهشرابف *« اهقرءلتنضف تاك الحب ِ

 ْ ىحرذاشلا لاقو ايندلا بيجاعأ نم هناف رعشلا اذه ىلع فقف

 1 الامعو أبجاح نزاو م لأ #* أنيس تل يي بلك لابام

 0 قيتش لاقف ريت ربق كفر امنا كلام هل لاق روث نب قيقشو عمسم نب كلام عزانتو
 ظ لق سس لاَش ناكو لاق بالكلا ليتقو ءاسنلا ليتق نبا اب رقشملاب ربق كعضو نيح

 ! 000 :مهباك ناكف سيّملا دبع نم موق ىلا ةدرلا ىف | الل هنا كالذو بالكلا

  لاشو هفنا كك هي نم عر لو برعلاو لاق هن لتهف هلتعف هناكم لع لدب نأ

 ا دل 0 د اا قو ها هر لا غو ةوتلنم صرحأ

 | مون ا د 1 باكلا عم ولو فورعملا عنصا لثأأ قو هلهأ سو

 نع ىعمصالا لاقو ىمجت وهف عقبأ ناكناو ىبرمع وهف دوا ناك ناف شحاف لجر
 مونلا فلالبابأ تار لاق'ةيدلأ نب سادس نب لالب يبأ تخأ نا نع ةءاس نب دام

 ' نب ريش جرخ الو لاق رانلا بالك نم ايالك مدع اناو> انا لاقو هائنيع فرذب اياك

 .. مثانلا ىرب اهف نيسللا ىارق اهيق نامت للا ىذر لك ن نيدملا لاثتل نشوإلا ىف



 مو
 00 او لاق اصراخاستم نك روس 0 كلذ وأ مت ف ملي :

 سرداب ةفصلا 00 | تح اصل كيرلا دلا بحاص 0 0 0

 رار هياع ىدنلا 2 1 هل ر 00 0

 ْ : ىالكلاد درع اح لاقو

"٠ 

 نا دخلا نضيرع ٠ بذملاو ةوبصلاو ةب

 طور وعذم ىتح١ا 0
 7 برب

 تاضملا جرخ ناباو * : قيه د 5

 هد نب فافخ لاقو ؛ ب

 رداصلا َه رف م و ديك د اهلا ميلسنيعا رد لع

 ” ناوديسملا نما سيتكب يفد ع انقل 1 حنش ردا



 ] مى
 بلغ عدرأ ءابظ د قانعاك غاسراو

 "2 يدمملا لاقو
 ا د رد هكفاجرا لافت

 ٍْ سيلا ورصا لاقو كلذ نم * 0 5 ف هر ديمو

 دعم * 5 اامح نام ال ظ

 داود ونا لاقو كلذ نعم "ىم ىف هزكا دن و

 صخاش قشاناعلات #* نيتماعت أ يشع

 2 اخ ذك رءضللالا اكد * اّمعلا لثم تنجم

 سيلا "ىرصال ىوربو دع 3 ةعيبر لاقو كلذ نم ىث ىش ىف هرك . و

 0 1 م 0 رثشم أمه امج 0 ن 0

 ئ 1 ىراصنالا تبت نب ناسح نب نمحرلا دبع لاقو كلذ نم ءىش م هرك دن لو

 000 لدجالا هات # ناعرأ اماه 0

 كلذ لثمىف نمحرلا دبع نب دلاخ لاقو كلذ نم ءىش يف هرك دن لو

 مياظ قاس ىلع ةصلتم « لك سودركاهناجن أك
 ْ ىثعالا لاقو كلذ نم يش ىف هر دبملو

 بذشم ليخنلا قوف امعذج » هنأكف هتابتتسا اذا اما
 ”ترستلا اضنلا ناسرسبلوتتق © اضف سراونلا هحتصت اذاو
 ئ كحل فيظو اه قاس * هقوستف هن هرب دت_سأ اذا .امأ

 برأ هنع ليلا تفشك امل * 2 ا ناك ةرعاعو هنن

 عملا ضيبالا لاقو كلذ نم ءىث يف ه رك ذب لو

 يأردقو يظن نأ فك 5 زا + داكن هتلطتسا اذا انآ

 ا اضالاناح رس لثما ده ل وعنف -* | رظمتم ةتضرعت ها اذاامأ



 هقوستفا هنو هاك ا

 00 1 0 يف

 مو ترا ف اذام

 ١ / ظ يف دتسش 3

 لش

 8 تعب ةماعلا ي

 ناخ هقلخ ه2 م ل مالو اخ 0

 6-0 هملخ ند ةيشل 0 : 5 0 00 5 لق 0 :

 أ عيمج ن ن< ةياللشلاو ناتيبلاو كولا >7 نإ و كي دإ

 اسنلا ةيراع مقولا ضو قاس »#

 ترخ لملم ل وه ىلو * اذ

 نع ةناخلاا» انام

 بطخ أبعار يه ماذا ىرخأ 3

 لفت سي رشو اخرس ءاخراو 35 ة

 لجنلا ين هباذش عذملاك
 لك رأاواممازح ناكم م

 لدن تالصا كاس وت

+ 

 ما

 ىرععو اهيفاس رصقو اهقيظو لول ةماعنلا قاخن نم هتلخ هب
 راملا ق

 باكلا

 بهذي هيب نيب بلك قأا لاو #١ لم بو هك

 1 برعلار مث

 رعشاملو ىعأ ىف تمدقت كنكسلو |ريثك هاندجو كلذ انعبتت نا | انامل
 هيشتدقوءاضعالا فيرش ناسنالا 5 تالا يغرك مطاوع



0:0 

 0 ل ا راع ني رمح انو قرطعلا سرألا نممشفاوم هنن عمضاوم

 بضاغم لجر هناكو * .هماما تيمكلا يرتو

 ظ كلذ ىف رعاشلا لاقو

 ٠ 0 5-5 رت ءارضلا لصف * .تدغ اذا خارصلاىلا حارت صوخ

 07 ق ونوال بلكلا ليفطلا نب صاع سرف مسا ناكو ءىث لك بالكلاب اوهبش دقو

 1 .يذلاو ابطاشن و ةقانلا فصوو رجح نب س 3 لاق دق كيدلا تبحاص لاق درولاو

 00 0-5 3 لاقف أهجيم

 . ريزنخواملجرب كيدفتلاو ٠ اهضرغم دنع ابينج اه ناك

 ل ةيح وبأ لاقو كيدفتلاو لاق 6 بلكفتلاو لاق البف
 0 بما اه *« اهفد ناك هنع 0

 ١ ١ ئثعالا لاقو
 - اهالظرطاالمتا اذاره #*« اهفدب ناك حرس ةلالج

 ىسعلا ةادش كس ةرئدع لاقو

 7 موؤ» يثملا جزه يف ىثحولا ه اهفد بناجم ىأ:. امناكحو

 2 مئلابو نيدبلاب او لا ىكع -ه - هلا :قتينطع الك فدع

 : يديعلا تعمل لاقو

 7 دلا ةقرطك ةرف ادع د ثول تاذب كنع مبلا لسف

 7 نيضولاب هحارو أمراس 3 0000 ةداصل

 ظ 5 وطو بلاخلاب : ةنوعتملا عاب ايسلا بايلا اذه ىف نورك ذن.| نلكلا تبحاص ص لَك

 ىوقأرب ١ دا سلو لاخلا فصو نيت ثكلاو ىو 0 اوك اج هظالا

 ظ م 0 كلذ ىف لاق رجح نب سوأنا ىرت الأ هنم
 جل د وبال اب فص و ل عض وللا 0 دف * اهضرغمدنءايينحا سه ناك

 5 ونعم 5 | ةدأ ألا 7 يح اهروثرو 0 زغ نادارأ ملف ريفظتلاو



 لاق طاشنلاو رلا لاح نم ١
 « رزتخو اهلجرب كيد فتلاو 9 ا

 مجنلا أ الو
 لضمم ءزرو ءأملا ةورش نم 4 لب !انلخ نع 0 0

 ماو ككوحاو نا | سبه الول اًرئاج ناكل ( ريزتحو املجرب نش فتلاو )س أل او 1

 رخآ لاقو اهئاحر ىلع ىوتلر امم سا ١
 ارفظ هيبانب ملكي م وهاذا #« اهزرغتح قثومينا تانك

 سابع نب هللا ديعو رمت نب هللا دبع نع سيعش نب ورم ثيدح كيرلا تحاص لاقو 1

 دلاولا الا امف عجريو ةيطع يعمي لجرل لحال لاق ملسو هيلع هللا ىلد للا لوس رانا
 عبش اذا ىتحلك أب باكلا لثك اهيذ مجرب مث ةيطعلا يطب يذلا لثءو هدلو ىلععي اه ٠

 محجر رسوولعما لص هللا 1 لاق لاق رم نهل دبع نءو هئيق يف داع من اق 1

 نع دم نب رفعج نءو هئيق يف دئاعلاك هتبه يف كياجلاو هدو نم دلاولا الا هتبه ىف ٠

 رذجب نب هللا دبع لاق تالكلا لك سما ريك ابان ا ن هللا كيبع نما

 اولتقتاللاَمفاِضِيَأى اكو تبأأب هل تاققرب رسملا تح ىلورجناكو ركب ىنأت مآ ت 20-0

 لطف يردأإل اناو ررسلا تحت نءوودح ىا تاكبلا يللا هءبصإإب راشأمأ ميناس ناك 0

 لاق كزابملا نا تابملاو بالكلا امهواتخسم نآسا نم ناتما لاق ةيمأ ن .ليعارساو ٠

 رك ذو كيدلا بحاص لاق بلكلا نملذأ هفن دثع راصهسقت ردقلجرلا فرحا

 ةمانا هدول نمو كركنأ هس ناو كلم هسسأ ذا لاتفباكلا ٠
0. 

 لش رخاو َّ ودرس *أو هن ١) سس و واع 0 1 : ند اه اهلا هيا ناهنلاو هناهأ نأ ٠

 سرح هدل+ م م أنا اذهل هلهح ع نهو ءابسلا عماظع ب ته دنامةعمطع بهذ. نا نم ُ

 ةدحاو ة- ارد هفرع نإ ةنعاز كالا هوسأوو هونر نذلا هءابرأو هحايشإ هيلا ين ُ

 وأ ءاذيلا لضفن ..م 4 0 *و-و هما رح 4م كلذ سيل لب ةنكطمأو ةعاحار لق نال
0 

 كلذ َق و رعاشلا لاقدق و عرستلاو ش رعتتلا ةدشو ضف :

 ١ 7 مم 75 امهر 4 2

 تل ا
 صر ال 1



 فنه

 روع ريغ نم نيملا ترك م * ززخ نم م ىبامو ترزاخ اذا

 "2 رحلا يف ىوعت عارف دوسا *« ار ذ تلكم نم تيزو'ذاازبا

 .نلكلاو تخصلا نم ةلفسلا ءاسن ىرتءيىذلا الونبإلا لكش نم لكش كلذ امناو

 ا ةماناك يبل ضعن هيفو اعاحش ناك ولو مؤاو ةءرج هيفو نابح

 ّّ ” دابص لهصو قاقو اثد_ت:مم نوذربا ا ءر نوذربلاو هحبذيو يس + لك نم نم عزف

 هنكل و حومرألا ىلع هسش ىف اهد< ةوق لضف نم كلذ سلو طالتخا يف

 هب مقاو 0 نبحلا ةارأ هنع نحءل هبا نظي ىذلا نوذربلا يأر اذاف انامح نو

 / ىذلا نونا تاف نونجملل ضرمت ةلملا هذنهو خو قلق اذاو قام اهدنعف 000
 هذاا نآلالا كلذ سنلو هفرعنال نم لغ بنو ابعر ءادوسلا هيلع ىلوتست

 ” ىفهست ير كلذ لدم لعو برعغلاب ها هنا يأ رلا ناو ءوسا هدير هنأ هه 1

 ئ - ىف هل انجرح اناف ماظنلا رايس نب قح-ا ىبأ نم انأ تدبش ىذلا اماف رانلاو ءاسملا

 : ١ ناد هركو ءاعرلا دك لكش نم باك هيلع ساو اش هين دقتو هلي الا باق راع ضل

 ْ . ةييطيلل 0 ةيكتلا ديدش افلا ناكو كلذ نم ا ا و هيرضلإو هن 200 ودعي

 ظ لف هيلع لاو هبوث تروق هضعب نا هلعل 1 هلويل هياع رسل لا ةفاخم ساكنا هركو

 ١ هلامصخ ددسعل ئ 6 هل مالك ف ميه لاق ةنم انصاخ و هدح انزج اماف ءوسل هلثد

 ' كياعو عابسلا عم سهذاف ميس تنك نا لاق نا همالك رخآ ناكف ةمومذلا

 / ىتاكعو لوتر 5 الو ما نا تركشاع تك 9 :5 ناو ضامي لاو عرار

 اثنا 11 او طيس تنك نا ل قأ لو عبس د سر و نوعا لوشن هنع
 . كلذ عماس نال بارسعالا مالك دسش ندالا نا م نيداوما رداون دشش بارمعالا

 58 تاخد اذاف ةداعلا كالو ةغالا كاتو جرا كالذو ةروصلا كلت هت اغا مالكلا

 فور ورح اد جلا ةيدجعلا مالك ضدنو هيد كمت اغا ىذلا مالا اذه ىلع

 0 ل و ءاحسنلا با رمال 1 روض 0 هتل وحو ليقثتلاو فيفختلاو ١



 ىلع هلك راها مانب اموثو ةظشب قاللا قمحاو انوص قلملا جمسا كلذ عم وهو ت
 دقو ةلونا 0 و 07 ا 0 0 يفو راو 5 0 ىلعو ةد ةدا

 0 هم ةلرا 0 هاد 0 نافهيلا ها بسد لع 0 نحل

 ةماللسلا هلم تس ن اك هعدوالو ة هنأ ما هءاطلمو و مناف ءاوعو 5 3 ١

 لتتبم اهررظ لع نا 0 مع ةيلب يف ف و ةيانلا عقوتم و ةيادلل مق 3 0 لاي

 دقو هسفن ىلع كلذ ىتاملا هنألو اربص ميلقاو اع زج معأوسأ هنأل هنمال وس
 ا . 2

 قراف ق ا للك ناف كعلو ةحايم هل ناط. اذ لوطا 4ص رعم هل ةيلا 8 قرطلا 8

 نورشتلو 5 كك لل كَ هللا هلعح يذلا لو ءلان ل نوما 0 انلاو مومذم هناف سانلا

 نأ اتكون كلا ا 1 000 انلا تاحامل ل. لام آنا هلمج ينل 1

 0 ىلا نا نأ صو ا تادحالا نم ىلإ ام منهل ب ا 1 0ك 1

 تا 0 هن رض 3 تس قيرط يف اًنان هودجو اذا ذايلولا 4

 ىتلا يهو سارملا 0 ثا قالت ذه نأ ل اولا ف 9

 ىلا قزاخا عابسلا فلكم نم مظأو ًارخأ نؤدسو اًطرانمو مار

 ةشيعملا سوتلتاو حرسلاو جسيم اقااه رخا نع شرالا عابس نال 3 َت

 مر وح نع ليللاب سانلا مان امناو 0 رعب اهمال اليل لاظعلاو دافسلا ىلع يف

 نوكس وسد 2 لو اراهم الا مهنكع ال نييبتلاو ليضفتلاو 3

 منام تقولاو هيف اوءانب ملول ىذلا تق م 0 اللا نلت | ميفرص ال ولو . ِ ظ

 (ناويح 01
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 ا امدحأ نيب ضل ليألاب مونلا اولنج ضقت عئابطلا تناك نييبتلاو زييمتلا نم
 هيلا يعدامو مونلا ىلا عزنا كالذ ناك ةروثلخاو د وك لاو درللا هيام نم ناك اذا: ليللا

 - عابسلاو ماوهلانم بناوجلا فون شح وهلال الفرخ آلا هجولاو هلكش نم هنال
 7١ سهاوجلاو روزبلاو بوبحلاومثاردلاو ريزاندلا زييمتىلا تاجاملاو ةعاتبملا ءايشالا نأالو

 ٍ ىلا مه ا سغم مقاس و 00 مهداقف هدد يمال امو ارامتزيلاو رطعلا طالخاو

 1 0 نم ىلاعت هللا ردقام 0 هعضوميف فرصتلاب راشتنالاو ا ولا صو

 2 اهركذ لوطي ىرخأ لاع 2 ألو ليللاب رعبتو فرصتت اهناف عابسلا | ءأآو ةحاو

 1! 0 ا مربسو راهللاب كولملا مون نم هوعتركذ اما و

 ا” ٠ لع اهجئاوح تاّضف املا 0 كارللل كلو رابنلاب كرو لئلا

 ا ظ موتكلا ريبدتلاب ةولللا نمد امل نكي ملو ليللاب تناعتسا ايف احل عشب مو راهلا

 7 ةولخلل دبال يذلا رادقملا ىلا راملا عاسلا نع لضافلا رادقملا تعمجو نو رادار

 0000002 اا اما املع كلذ لاط الف الام اودص ليألا نم تذخأ هنم رارسالاب
 آل ا نأ لعو بارشلا نم لواتتلا ىلا اوبهذ مهنم سائو ةبودلا كلذ
 ْ 1 لوانت ال تناك اذا ماوعلا 0 وءلعو ةوقلل ةدام نوكيو ةنملا يف دز. امم نسحلا

 00 000017 اكوتو متم اهلظ نأ تملا اذه ىلع عاملا فلكتت الو بارشلا

 7 * حضفأ راملاو نخأ ليالا * زجارلا لاقو ريبدتلا يقاب ه 0 نار 1و رد لدللا نأ

 7 ١ للعتو عامسلاب نوزحلا يمان مجسلا كوام تلاز امو لل د 0 نسل لثلا ىف اًولآقو

 كلذأو و مج كلا كل وأم 0 كوام كلذ تذخأ يت> ريكفتلا ن نع هلغشنو شئرأا

 ينأيه ثلا ةلسعنبا لاق

 جملا موأ موا , ماش ىت جحا 00 ةنجدم عامسو

 جلا ةلاخو كا ملا 3 د أهيسح ىو تو

 ْ 00 ' |ميفو ع 5 ةباحس 5 ةن>دمو ايرعلا ابل ف ىنعل امناو عج ددحاو 0 3

 ا 00 نم لعا ا ف برزعلا ءان ناكاذاو برعلا ءاسن ءاللدع نم 1-
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 لو تاق رشا مأ نآ ايبجاوورف يف ةمد رب كشاف 5
 لبق دولوملا لجر جورفت نتيلا امأف ةقأم ىلع هتبأ الو اليغ هتيقس الواتس هتدلو ام

 كلذو 1 نبل ِِس 8 اعلا قف هماماو الا ليلدو ءوس ةمالع كل 1

 تناك اذإف امجوم سياح كك يبصلا اف ةقأللا ىف املوق امأو ديدش داسف ٌ
 هبنج ىلع اهدب برغل 2 هتمو 1 راوكا ةرود 00 ديملا ىف هتكرح - ةلهاج مأألا /

 ضعس لاعب و هفوح و ملا هو ركلا را ةعرللاو آ ةعد هلا كلتو ىبملا مان ىتمو ٠

 هعابط ىف لمعلو هيف ىرسيف رورس ىلع هموت نوكي ىتح هرسو هكحضيو هيبايام 0

 ةلهاجلا مآلاو داسفلا ف لمعت امم كلذ ناف مث وأ ظيغ وأ عزف : ىلع هموت نوكيالو :

 دارو داتا كلذ نيل نيتاهنيبام قرف فرعتل اذا ءاقرملا ةصقرملاو .

 انأو ني ىحاض لالا قو اه ام يبصلا جرخ ىتح يناثلا ثااثلاو لوألا يناثلا ناعأو 3

 لوطا ر 0 هغرف:سا دقو ليمزلاو قيفرلا نمحألا ر ةأسمال لدا اذه برضا نيا .:

 ضيف لب هلضح لو هوركملا نم نال كدا دوا 2 لوا نادم هبلتف رفسلا ٠ ظ

 كوللا قازتخ جاتحاف ر ةسلا هوركم نم ى.ءاقام لوط نم هنالتمالا هل هرحط

 تارشلا م نماودخو ندحلا عامسلاب مهسفنأ ووادب ناةماتلا تايانعلا باحصأو

 لازال م مثرورسلا عابط كرح مدلا كرح اذاو مدلا كرح فوملا يف مقو اذا يذلا ٠

 مرمأ اونب هيلعو ك 0 ةفص هذ_هرورسال ةدلوملا ةكرملايف ادئازمدلا لايكم يف ًادئاز ٠

 لك ل ءالا هكر امأ تاكا بحاص لاقو هءاع نه هءاعو هلهج نه كلذ لهج ِ

 مهناسحال هلهأ ظةح هيلع بجو ايمئاق ارا رص هيلا نبحأاو امايا همسسطأ صالا ٠

 هلها نيبو هئيب هدبع نم ثدحا هنيبو صللا نيب هدبع ناكاذاذ هل ممدهاعتو هيلا

 تالا نما صللا راض ىدلاو.ر والا هتلزاومو بقاوعلا يف رظنلا باكلا 5 !

 وه ١ هو سعأ موا ىطعيل ءاج ماك خامل ءاجا ىرديال وهو هنع رتس دق نينا

 ةيامالاو ترغلاب هند كلذ ٍْ ومحتسا دق اونوكي ًاضيأ هلهأ لملو كلذل باك

 ىلع سوواطلا كلذك هنم اًوص جمسا لذبلاف توصلا ةجامس اماو ةناهالاو بلابو ع



 (0 ظ

 ينابدلاو ىرامتلا نم مالا فانصال الا نسلا توصلا سيلو هب ن وُئاشسي مهنا

 ٍِ ريطلا عيجو ريزتللاو ىوا ناو بئدلاو كا اماف نيشارولاو نيناعشلا قفاتحأو

 ىسانلاو ميال يذلا ءىثلا ف ىلكلا مدي نا كل اماو كلذكف مئاهلا وع ءامجلاو

 1 نسملا توصلاو نسحلا نايبلا فانصا ةنالث نم لقا ءىث سانلا ف سيل نولوق

 1 ًاريثك ل تالا ن م ناك اعرو لود لوطا 1 كعل نسمانلا 3 ةنفحأ ةروصلاو

 '0 هوس هيف قلما ةماع ءوشب تلكلا ن وصخ ذ ىاكلا توص نم 0 هتوصو هدجام

 1 عزخ ن أيبصلا تورط ن< 4ع' ر> ءوسو ةبادلا صو نس هو اوع تك كلا نم الاح

 7 اذه 8 وهو نوذرت رفاح عفو نم ةهعز> نم هوجأ طولا ة ةبدع 0 نم سرفلا

 3 .لاق هب ريصل.ر 5 دال كيدلا نا لع راىحلل هئم ةيسانم 4يم دشأ سرملل عضوملا

 0 ىمسل .ناكو ع رداون هلرور# نيبأو ملا ف ناك لاق يعل | ينثادح كيدلا بحاص

 0 قم نيعو 5 رغ ىهوالا ةردان نيناع < نم ربك 1 00 ءاكذلاو لاق سودومسلر

 ١ طا ل تاب رفا 0 لا رجفلا عمدع ا 2 الك ناك هنا 0 رداونلا نويبع 00

 ىلا جا اتحبف بايلا قدصللا ال 3 0 هنرا ود يفو هراد باب 0 ف قتلا روبطلاو 1

 عحر الك ناكف هتحاح نم حرا لك هعفر ىلاو ه4حاو ةملاعم ١ هموم ىف ىف رجحلا دوك 0

 تبا اذه ىربيا مأي لإ صضعءل ف ةنكمالا ضل 8 هل نكف م بايلا دحوو :

 اك نع هأحن |لف ردا لوا ىح لحر لبق اذا هراظتنا ُْق وه انيبف عنصيإام م 1 0

 أ كّقف لاق كل هنا معأ مل لاَقف هذخات كلامو رحاعا انو كلم هل لاف بابلا قفصلا

 رعشلا ل ردالو مثلا نماثلا معي سوعيسر لابام مهضعت لاقولاق كل سيلهنا تدلع 5

 ا لاقف قولا لك لجردارو مط ا ولو دل ىذلا نسلاك سوويسور لاق 0 00

 ا لجر هعمساو لاق قوسلا نم لك 0 ىف سوءيسإر عاج اذا لامف قوسلا يف ١ ظ

 هي 0-0 . كل همام هل ليمف همجي 0 0 لولا يف 00 هيلع اطموا ظماغ امالك 1

  0كيلع م حبا ناف لاقال لاق هر تت جا كعر ول تا 1 لاق ضرعم كل 00

 هد اياك نوكي نا امإو اراحنوكينا امإ هيفسلاناف لاقال لاق ةيلع باك 0

5 
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 لاقس فليدلا سحباص لاقو هيف نامت نس 11 لوجوأ هيف ةنرك
 اذه ٠ نم تاكو مودل نم انيلع حبل : لازاقو حا ب تنا اعئاو باك :

 عجاو هبلكز جنم فوصلا ىلا 5 لثملا يف اولاقو انلك ١ او نك

 دو عوجأ و كلك ايكبلك نمسوهقناخ لكلا ىلا *ىث سحأو
 مؤنلا فوم :مأفو كاتمل 0 هلو ككايدوه اللف قر الا يفض

 تل ا ابلهأ لع) ٠

 ىلا عضومب نورعشإال مهو لايللا فوج يف اور شيج ىلع . تحن ةبل
 7 1| ليعامتا ىور كل بحاص لاقو مم وحابتساف ةباكلا عايش

 عقبلاو نا تؤلكلا م ةوعلا لوغ 00 تعمس لاق ىدراطءل

 نا دفاو ىددو رظور فك اذا نخل نأ © ن لا ةفمْض نا نإ 1

 داز ناف درام لق عملا قارتسا ىلعو ليقثل لمتاو ناينبلا ىلع وق

 وهفمجحت ملو مدقاو د لتاق اذا لجرلا نا م ىرقبع وهف داز
 ةديبع يبا لوق اذبف ثيل اولاق داز ناف ةمهم اولاق داز ناف لطبلا و

 نيح ىنارعالا لوق ىلا اوبهذو نافلتخم نامتص نملاو نملا نا متزب

 كلذ يف لاّمف ينم زلا ىف تتتكيا ك 0

 نكتتسم ءادو ءادلاسهاظ نم *« نمزا ىناف ينمزلا اوبتن
 نحو نح عراجم فاتخم * نر نط ّى رمل

 لتش لتقب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اير ل اج نع ريبزلا يبأ نع

 مكياع لاقو ابلتق نع انام مث هلتقنف ةيدابلا ا 53 ةأرلا نا

 ظ 0 هع ريبزلا ىلا نعو ناطيش هناذ هيئيع 1 ا م

 0 000 يتح أبلك ” نش 0 هيلع هللا ص 30 راب
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 )0 لص هللا لوو ينص لاق عفار ىبا نع عفانو رم نبا نع ذان انأ جا ركب وأو

 ةنيكسمز وح اذاو صأع ين صهاظ ىلا تلا التش انكف باللكلا لتقا ل ملسو هيلع

 نا هريخاف ١ هيلع ىللص .ى دا ىلإ عجرا ت تالاف ناسنا امرش ” سلو باك أهعم

 هلدمف | ملك لتقف نا ص أ 20 هيأإ حرش دا ىلرت سلو يد و باكلا اذه

 نالا لاق هل كاك لو ةنيدملا بالك لتق نم عرف ل هل ا ثردح ْف لاق و

 3 لتقو هصعل , معسأب ريذلا 2 مث بالكلا عيج لت .ع ريخلا حص لو اولاق تا

 بالكلاو تاي املا | اهو اتخسمنيتماناو نحلاو نا نم | مايربكخا عم اه 1م ميلا ةودالا

 3 ماخلا عذو بالكلا لتقت ىمأ الا ةبطخ نامع بطخام لاق نسما نع ثعشالا يور 5

 لاقو لاق املا او<ذاو بالكلا اولتقا لودر نافع نب نامع ثعمنس لاق نسا نعو

 ْ .ةرامينبا ل ةأش عرزلايلكيفو امهرد نويدرأ ادئاض ناك اذاديصلا ىاك لق يف

 دال تالومر يدق ل اق رم نيهللا ديع نانا مسح نب لوما ن 6 ءءاطع ب ىلعل نع

 نمقرذ عورات قو ذاك مهلا تناك يفو اهرد ندر ديضلا باك يقسو

 ْ نا رادلا حا ص ىلع قف هيدي نأ لآ ل اناملا ىلع قحبارت نمقرش رادلا تل يفو ماعط

 ىلع قحو هلوق ىفو قرفلا راد_ةم يف ناك اذا الّمع نوكي ال بارتلاو اولاق هضبق

 000 املا يلع كلذنا و هذاخا نع يملا ىلع ةبوع هنا ىلع ليلد هضبقب نا زادلا بحاص

 ىف ناكوا اباوث وا 5 0 هكلامل ماغرالا هجو ىلع 0و ناكلا مال

 0 ولت ل دفاوذملا ناكل و دجا هضنق ا كلا مورا لاومالا قرط

 نع ةداتق نع هنو نع يلا نا هراك هل وه نم رادلا ىو رادلا ىف نوكي باكلا ع

 نبا نعواوك.امب يذلارادلا بر ىلع مئألا لاف كلذ نع لكس رمت نبا نا مكسلا يب
 موب لك هرجا نم صقتن ديص الو عرض الو عرز باكب سيل اباك ذختا نم لاق رم

 '  هقالصو رادلا يحاص ىلع همإ امنا لاق هراك و هو لجر 0 ناف لير لاقف طاربق

 | 1 لو ةروعم يعو نانللا يفانرود نا تاق نسملا تلأس لاق يتزاملا ةسليط نا

 0 لاق ل هيا نع م س نع ةبيش ىنا نا نءوالال لاق الك 0 خس نأ ىرتفا باوبا

 1 0 يي يو ل ا م ا ا ا ل ل ا ل 2 ناسا

 00 7-7 دف ا من - 1 1



 ْ (١:غ)

 نم 0 ةيشام نلك وا ديص بلك الإ م ملسو هيلع هللا للص للا لوسر 0

 اذكى ::ق م هيلع هللا يلص ىذ 00 نءو ناطاريق مول لك ه هرجأ 35

 نب ةربينه انئدح لاق قاحسا نع هبا نع سنوبو طاريق موب لك هلم نم صقنب هناف

 ندا ردوعن 0 و هيلع هللا ىلص ينلا باكا نم رش نعم تقلطنا لاق يعا ا دلاخ

 قب. ام ضعب | مهضعل لاَقف م وتلا هوجو ىف بلك تراث رادلا باب ىلا اوهتنا ايلف راصنالا 0

 نا اشم موب لك يف ًاطاربق ضقت اهم تلق لك اذ ايش نالف ل ن هما 0 7

 الو عرز الو ديبص باكي س 1 الك دما نم لاق قة و هيلع هللا يلص ىلإ نع ةريره يبا 0

 قاحسا يبا نع ءسن وب دخا لبج لثم طاريقلاو طاربق موب لك هرجا نم صقنب هناف , 00 0

 هل م ار تةوةيفحالر يتح صاع 00 هللا دبعلبقا لاق دها نع ٠

 0 مدلكو تاع تاس ميلا ىلا تاسرا ول هل تلاق موب تان انف هندام 0

 نع ىروثلا باك ايف ارد لخسال كالا نا تا امهنل مالك الول لاف ةيصاق ت 0

 نم نما ناو نا نم الكلا نا ةرصبلا ربتم لعلاق سابع نانا ب
 ميشهو ءوس سفنا ال ناف هودرطا وا نبش اهيا اوتلأف يش اهنم مكيشمناذاف نما ةفمض ١
 بالكتلاالا«نالغ نعو بعللا نم ءىثنءاننو مني اون وكي ل اولاق ميهارب نع ةريمملا ن 3

 ن ةعبر نعر دك كان سال < يبا نب ميهاربا ىور كييدلا بحاص لاق

 لع رة نرش كلان هم نيكيدب مدل ” لاق ع نمحرلا د دبع ينإ |

 نا ةداتق نءو ابكرتإ ا ىلاعت هللا حيبسل مالا نم ةما لت تاما لاف راصنالا ن ئ

 هللا لاق ام متعمس دقو ةيرق لها 7 6 يف جاجدلا اودختت ال لاق سوما

 يدنع اذهو ( نون موانارب انسأب ا نا ىرآلا لها نمأفا ) ىرتلا لها يف
 1 كلو هجو لئيم اذه هلبوأت نال ىانا هنظإ ام ىلع سيل ىمو* يا

 ىلاذعمون هتجاح عه ضع بادكأو حالذلا هدخت امذ اذا برألا لاجرو ناس

 ناكناذ برملا لاجر ةبرد يفو ناسرفلا بهأت 6 رهذخأ و مجملا ب دونر هي
 ) باكلا بحأ د لاقو ) هنع بوغص 1 وات اذبف ظذالا يف ربظي يذلا 3 3
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 را بو ؟ىث نود ائيش اهم ناتسن ملو ةكبدلا لتقن رحم سما دقف كيددلا تحاصل
 م دال اده 0 لخدب ةدلو يد كود 5 أهم تاع و جاجدلا ذاخا نء ىموم

 را و بالكلا لتق ىف كتادر لثم ما اما لتق يف متيورو اعيمجاب همجي جاجدلا مدا مساو

 : اند نينمأ نأ الو نملا نم هضعلو نملا ن“ هّضعت نا الور 6 اجلا نا 0

 ْ 0 رركار لا ه 0 0 ل | 0 رك نأ 0 مادا امدح 0

 لبق نم فيخ اذا 0 ىلع اورصد امبر ةنيدملا ةالو نا متءاع دقو اهيف رامتلاو

 ا - كاب ف خارفلاب 50 ةعدخو قدنلاب ىرأا هكنع 0 دو 000 ا اونظو رامثلا

 إ 4.ف 2 'ورو ركيدلاو ماحلل مج 2 + يذلا 0م ردع ءلاو ليوأت راما نم بالكل او>رخ 0

 ِ تناك عع ُ ءاسرالا ىف قى مضل ىورو 1 0 اتناك 0 بايضلاو يدسجلا يف

 اليلدواملةمالعز وكتل اهبطويخ ضع اهلع كرثو تخسم اهاو كواسلا قرسن ةطايخ

 نمل .اراشع ناك هنا ليهس ىفو ةناحط تناك |م .! ةراقلا ف 97 ورو اهقرس سنج ىلع

 35 ع ضراالاب | طال ىت> اهقاع ىلاعت هللا ناو لجم ةروص ىف تناك | ما ةيللا ىفو

 مدا ىلا نياونو ىقَح > اهفوح ىف ين هه سلبا لوح ا >ا نيح ماسقأأ ةرم 5ع لع أمامع

 ظ ا هكر ةأتعأ ٠ نم ردح لال نا 0 م اق ام 3 هغز ف 0 0 0

 1 ١ ىف لثلا برضي هو 0 بحاصو يدعو 0 نم ان 3 01 0 قدا

 ١ لكلاو رادغ روتخ بيئذلاو لثملا برضي هنو رايد بحاصو ف ولأ ىلكتلاو 50

 ١ هلكهرضم يئذلاو رأقلل ريئاتسلا ماقم بالكسلا رايدلا ىف سانلا ماقأ دقو حصانم
 ا هذه ميجة فص هذهو أبل ةرصاغو | ماع ةبلاغ يه لب هراض» ىلع ةلضاف هعفانم 0

 ' دايعلاو ءابقفلاو ةاضقلاو الهج الو اثبع اهذاخما ىلع اوّدبطي مل سانلاو ةمفانلا ءايشالا

 آ 00000007 داو ركنملا نع توتو فورعلاب نورمأب :ئذلا كاسنلاو ةالولاو

 ' نم رود يف اهنم هودهاشب ام ىلعو ريكنلا كرت ىلع اوتبطي ل ًاميج ميلستلاو فاكتلا



 ار 0 تبالكلا ذاخا ناك ول لب ةدابش كلب درب اكد ير الو اياك ا

 ا 0 دعا دا 0 1 رضوا 1 ١
2 5 

 قب 6 ضر 0 يف بام ا 000 0

 ناكو ياكلا ة هنحد ةروص لع ضرآلا ف يدع مالسلا هيلع ليريج ناكد

 1 نا م تر 00 00 1 0 1

 نوكي. مآ انج دعب اوخسف اسنإ اوناكمملا نوهيزت وأ نيطايش انك

 نعزنال رمع لوق ىلعو سنالاو نا نيطايش هلوق لثم ىلع ناطيش ل

 ةحاور نب روصنم لوق ىلعو هنرعأ

 21 نمنيشتناو سار نيطابش عد تصر ل .قانأ 1

 0 || يأو هل لبق ين طيش ينبكر نيح كلذ ناك ي ءلا هيجولا واق

 0 دعناو اناع اناطيش ةيح ك ل ًَت رع

 رفق عورخيذ.ناطيش عت *  هناكى رطخ ند

 امو حبقلا نوديرب ناطيش الا وهام نواوقو ةطامخلا ناطيشالا وهام

 ةعقو ىف بارععالا ضعب نع يورو هضراعلا ةدشو ةنطفلا نوددرب ن

 ناكو ناطيش هما ناك م اناق ىذلا لجرلا نال اضرب ن أطيش الا انا

 (ناوح -19)
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 ىونغلا ليفط لاق ناطيش ودب كعس يب يفو صب 4

 عسسل

 * بوثرو مهوعدد ذا ناطمشو «

 ةدايم نبا لاقو

 اد د ناش تق“ ع ترا لوقا اي قانا الف

 ش زجارلا لاقو

 يد اول نينللاىفإ ناكو + نسل تدتتك ناوفإ
 نجلا ريبك يناطيش ناف

 0 مجنلا ونا لاقو

 ل ةناطشو أ هياط ل ده رعيلا نم عاش 10 نأ

 ةحاورنءا روظنم لوق ىلعو لثلا هجو ىلع هلك اذهو

 ردن ينب يمؤالا نو وءعبسم #« ةرمنف حامراب ىلهأو ىنأ

 000 هاو ىمار نيطايخا * ١ تصفر ل وهام يتانأ الف

 هو هردع ين نم لجرةفارخلاق هعفرب هل دانسأب دباف نب هللا دبع نع مور دقو

 اذه هناسن نم أر تااعفثدحت مس هياع هللا لص هللا لوسر ثدحتف نيطايشلا

 ةنحلا لدخد ةسانخ نب كيررش نا م ميودو نح ةفارخو ال لاق ةفارخ ثيدح نم

 وللا هنوهمسا يذلا دوفملا لعبا لا رم ناو ابقرو نم ةقرو هعمو اهنم جرخو

 قدملا لاف مارش علادو ةمئرلاو لوبلاو نسنلا+ لاق مكمأع "ل ٠ راك ام لافت

 ىثعالالاقو

 ادوعتأو ع 0 نم عال # مكبرو نر ناو ياو

 ايرشم ءاملا تفاع نا همذ امو #« ةربظ برغي يناو روتاكل

 " ضارغلات ةنخو صاعيب نب سادرم تّةنخو ةيما نب برح تّنخ نملا نا مث“زو

 ا 1 ديلولانب ةرامع توومساو ىدع نب ورع توهساو ةدابع نب كس للك اكل ماو يننلا

 3 ثيدحلاو ليزتتلانأب درو ميقسلا ميحصتو حييحصلا درىلع ءانوقا تافارماب ءايلمأ 6 37
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 ىتاقأ ع نمهنا ثيدملا يف اولاقو كا انضراقو مانلباقو مك انضراعدقو كئاوهأ ا

 0 ناويملا مث امش 0 00 نيل 00 0 6 تا سيلا

 ناحللا تام ت0 0 ذلاو 2 دس ل 0 دنع اا ل ّ م .

 جعل اهلا 0 1 5 0 كا 4ه> 0 7 اسؤرنم 0

 هيف رت ف 0 هيف وشفنو نر هرق 1 1 0 قم ا

 ةيبرملاب الا ضرب مل موقلا لزنم ىلا يذفا اذا نمت قاستلا ؛ - عبشا 2

 : 2س ءاسنلا 0 يفح ديرب ام 9 / 3 وهو 3 : الا 0 نأدأ أي 1

 ا 00 مولا هل تكي 0 3 أ ا يس 0 كا يدع 00 1

 نهرا كراك دعلو لاول كالت نعم 4 رحاب قا لاا هدف هب ىوشال

 5 ! م نيرب ال نيمرحلا ا ار م ا نيرا ءاسنو الي اذا روا

 >ح نيب أ امد ول انا لع ا نيتو ا مون رك و ىلء قا ا ةقمو هذا 0

 نا ٠ اودنتم ال بالكلا ذاذما نيب 0 ةءارج نه هياع لءتشي 0 3 1

 لل 0 هذهو تاع ل ا اذه نا نودلم امدا مرا دو مل ا

 يعارلا كه مغلاظةح نم ةليح لك أمع مف هدإ او ةسا را ع نسال
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 أهريفا 0 املمتح نك ةدحجنلا باصأ 0 نمو ةدعلاو ددعلا نم اهتأ راسلا لهأ

 مم و لاوطلا عرذالا ابو دنهلا فويس كلذ ىعنودلاجم مث اهمجح مظعو اهنزو لقت عم

 نمسيلاع ةعزملا تانو ةءارالا موسفنأ نم اوسحا لق مهاالو ةقيلللا عيمج نس نم

 عيج 0 0 اوجرخال 0 ا مير نا 00 م 1

 0 ةنيدملا 0 كا م َ ّ 8 اودحلا اذا 1 ا ل 0 هيأ ةيحد 9 5 7 اق وى

 0 0 امالك رت 1-5 | ناكو د ايفل لأ 30 | ملع [وخا صهدلا كلذ تناك دق

 0 نه ةرشم دشأ تاكلا لاو نر نلا ناك لاو سالو شراب + نيب نم اهناينق

 ' 0 مول لك ايناابنمر ركل نورتو ا ل هيدا ضرديدتو هلكتب رومألا تنذللا

 1 ش نأ ىلع غزولا نولتق, سا :ا لاهحو ذارط لا لل ضرع ىدلا نوتطاك ايمو نبانلا

 0001 ارم ا واهءابآ ناب سح أف 0 ران ىلع خفت تناك ا ماهماواعابا

 يف ريصق "ىلع معارإ ةوادع ندقتعا نماو ينتملاو ىنلا نيب ام لضف نفرعل ن .5 دق

 ا ا ةرزاو رز ' نا انازاخ فيك كلذ ن أع ىتح ةنايتسالا دعلا ها نءو رظن | لصأ

1 3 1 
 - اماوةيبو راب ةرئاكلاوةوبنال ةدحا املا كت ئه لد نادذع ناد ةنأآلا ىرخأ

 7  ق.رطنماما سانجالا هذه رثك | لتقتنا ل ميةتسيدقودلا ونت الوجيك انتنال
 ©  لعىرحلا كلذ ىرجب ناتوأ ا اهنعامج ىلع يضقدق لجو زعهللا ناك اذا اماو ديعتااو ةمحلا

 | لملف دسبو تول كلءوهو دحاو كان دب ىلع ىناثلا عيجتوم ىرجأ اكس لي
 _ كلذ ل ءلو موق ل وال ةباكلا ىلع هلاق ناكل وتلا 1 لاق مو هيلع هللا لمى

 1 ” افرع لاعلا نم الاس ريغ اودرو ةلءلا سانلا كرتف امولع٠ ذم ءون ناك ين. ىلع 0

 5, . ةالصلاهيلع هلعلو هلوأ د مو مالك | رم ا ثيدملا اذو عمس ن م لعلوزيممريغ

 ْ | لكو ى ب ةيف ةئدبو مه راد ناك دق هناك | نم ا ل مالك 1 ادهم كصق مالسلاو

 لق كو روّعلا تاكل ف م وردقو 0 و 1 ير لاس نكمم كلذ

 : اب ةرأفلاو قسفلاببارِعلا ةيمسل نأ ماع دقف ءابتذ منك ناف مرحلاو للا يف
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 اه رداع ولاق دقو سيلبإ ة ةممسلا 1 نم و قذاقلا ةم ل نم سيل 01

 دقو ثيبخ لاجرلا ن ف قسافال ل ام دقو هقر انيال هل امسإ ر جاهلا العجي ا :

 وهو 0 نرش الف ةثيللا 0 0-0 نم 3 أ 0 هي

 ا امان داو كفل 00 نوع كلن 0 ١

 ثييحا طئاغلاب تو ثيىتفطسوبئالاو

 كو يلد الح اتك يف هانرك ذ دقو هعضوم اذه سإلو هك ا

 . تفاتخا ناو ساطرقلا يف طألا ىفو توملا عيطقت ةر وصف مس : ْ

 تالائملاو تالاخلابو هن تما هلضف ف 2 1 كلدك ناك اذ ا ال

 برّمعلاو ةيلالتش ا دق. ىلاتو لوط) اهريسفتو ةلج هذهو ما

 لمعو بالا ركفب ديعتلاو ناحتمالا اهدحأ نييندع مظتل ىنعم ىل ظ

 ىصعلا تناك اذا فيسلاب يغابلا ب د ١ ا و ةيوقعلاو ماقتن ال جو

 ىف ةءاغلا امتاو هلتق ىلا د 0 ون و تا ةيه> لعو ا ظ

 فذاقو هدب مطق نم تام قرا انك ناك هياع را هما كلذ حل 3 ناذ

 يفانل ضرعت م ناو براقعلاو تايا لتق ىلا دصتقلاب ان سأ دقو 0

 فيسلاب يغابلا برضن 1 نأانل ند وكلذ ؛ مث ىتم فات 1 اهسنجن١

 اربدمو البقم رفاكلا ل تقي 0 ربدمو هلبقم لا لقت نأ انلو رم ِش ليث وع

 ناك دقو ناحتمالا الا ةملا لتق ىف سل و ةيوةعلاو ماقتنالا م رف

 : ل نأ ريغ نم يعاب ايلا 00 0 مات لود الل اا وأ إل ن 1 2
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 بضلا يسم ن كثيدحلاو الالح هل هلق نو هم تك نأ ارج هلتق نأ دن الاء اعالص

 انك ىذلا حازملا سذح 2 ناطيبش ماجلا نأو ءادللو تدلكدا 0 نءو يرجلاو

 نطفلاهذهو تافاركلا هذه اناء *ىث لك لع ىعدب نم انناوخا ضل ىلا هب ا
 نمو باذاكرد و رب وكش و نايصيخشلا و قانمنشلاام هل ائاَدف لئاسملا باب نم راغصلا

 شبل نبا نع انريخو دعس فاه نمو ضيرغلا قلاخ نمو ليهم نا دارا لتاق

 2 #7 5 سه م ب 0 3 ٠

 : تاعديملاو ةعلوزو هفامس نعو هءارصأ نمو ناوزغ يب نءواهجوز نموىنيل 6

 4-3 0 را 1 0 سا رعصات و امعأ هيك نمو ا نعءو ةبق لا 1 00 1

 0 0 ا 2 درتلاو رافلا ُِق سابع 2 نع ءاوندح 0

 فيكو سابع نا نع ثردحلا اذه قدصن نآانل لحب لهو خسم نولك نها يرملاو

 3 تتاممو اد ةاوح الا ءىث لك ريخت نالشلا تراض ننكو نجلا ةيشام ءايظلا تراص

 يك انما مايدلاو 7 او باارألا تراخ لو هاب دا نم شلعو هر لح

 ا 000 الا لعأ جوز 'يث أنو رحاونلا الطم ديقاورلا تراصضملو نالثثا
 ” لع ربصلا_ تيعس تناك ينلا ةاتفلا تلعذ امو لاله نا هللا دبع نيدو هنيبام قرف امو

 فشفش ههجو ىلع يذم لو بهذملا كلذ نم يضغ و رودنم ىنأو يرح دب

 ك.لاق لع ملوةطاخلا ناطيشو رصملا ناطيش نيبو ىلاعسلاو ناليغلا نيب قرفلا امو

 لاا لت لاباعو | ار دار لاو ام 1 ل خارذ هلا لاب امو هءانذأ اب مييللا

 ةانل نأ ال ولاد تلق و ليفلا نال الإ ءاورلا ىليي امم هف رو هلا ىلد ام هناسل

 هكسف كرحت حاسقلا الا لفسالا كف ك رحب لك آو غضام لك راص ل ملكتل بولقم
 ٍ؛ ةيلاعلا ل 2.ل ان>الا ف اللا باودلل كلذ ساو رامشالا نانفالا نافحال راص و ىلعألا

 000000 لا كلب نامل لا امو قوحلا نابالا نوكي لعو قونالا "ضي عنتما
 هأفق ع وفطل لاجرلا نمقيرغلا

 ليتفلا راص و اههجو ع ءاسنلا نمو
 1 : طم لتقااذا

 ا عيبا و و 1ع يلب جا 71 اك نر وكلا وا



 ها (ا١ة1) ا

 جسوكلا ديكو راجلا لوم غوت علاوي 0 هلق : مثههجو 1

 تكماراللا تدندا مر ليللاب قد ت راصأ عد أفضاا نع يتربخو تيملامدو را ملاب ْ

 ريذلاب حاجتحالا ىلا م درنا ةفاركخاو داسفلا ىرجم يرج ام م انضراع دق اولاقو _

 ردقاق بهدملا اذه تفرطتساو لئاسملا هذه كتبحأ ناف هال جر ردا حيحصلا ع

 نم الا ام طيحنال ف ةانقا تاللكلاو بتاكلا باهولا دبع نب دحأ لا قال

 قر ران 00 ءاراعلا يه يسال م ناك كل مالكا لاطأ

 ابقانعو بالكلا ءارجا ىف ىهو ةيقولسلا الا امفرمنال نحتو بساوكللاو ح حراوجلا

 ديصت دنو اهتدار 5 ىهذ امدركو اهنيز نم ءاعرلا بالكو اهغراممو اجه ةيسال

 ناك ن عا ّض ر نم قولس 1 ديعل ةيقولسلا نع مهشامكلو ةئق ةواسلا ريغ تا ا

 أشلا لاق دقو هودلا رح > رصنعلا رك عب ادلا ديج ديد

 تحايحلا ران ا دقوبو ه» هحسأن فعءاضلا ق ةولسلا دش

 مع نم همطخ انددقو سلك فاخ ضك رب وهو كولملا ضءلا تءءس ء يم.صالا

 *« تان 0 * ”لاعرلا سالت ثناو ىسفن كمدف هبا لو وهو ءايلقلا ى

 هدشلاو صرحلاو ةلاذنلاو مؤالا لاصخ عمجي مهدنع بلكلا راصابف كيدلا بحاص لاق
 راشن لاقولاص ألا هذه هوجهن 0 نم زوتتشلا ورادكلذهايشاو عرستلاوءاذب اذبلا

 هيهذ ىرصال كالبق ممل * بهذنع تابجولابنغتساو 203

 هبلك هنيح ثعب ثيللاو * هفلات» ىلع صيرحلا درب 030300

 ليفطلا نت صاع لاق رثك ١ ةدو.حا ءايشالل هسا نم اوقتشا الك 6 | بحاص .لاق)

 بلكلاك هانيع ةرخ م هل ججدم»و 0 0
 هعير وش ةبلكمو ة ةعسر نب باككوةتيرن بالكاس رو هع دلو



 يأ

 0مم 200 نيدلا ةياكتلا ونه ومنو ىربذعلا ةمحش ن جالع تن ةيم بقل ةءاكلا 1
 ِء

 "ن ليش لوم امفو مهما ىمذ راز' 4هعبز َُ عياض ب نم كا ةعز + اهحوزأ

 كن ينتمي

 7001 اح راح راصق ةئيشلا راك نم ايعيدش ناكو سررغلا تءاض ئعبضلا ةوزغ

 سكوالصالا لماخدبعةعزخ * مموباو ةراره ةباك ونب

 ةمحش نب جالع وهو اهوا لو ة.٠ يفو

 اهرازم لعال اس ناك دمف < .ةيرغ ةيع تنايدق كلن نا

 اهراوج لولا يف <؟شيناكابو 0

 / يف ميلوق كلذ ريغو سانلاو نادلإلاو يرقلا نم باكلا 'مسا نم هل قتشا امو
 1 .انرص ةا ةارسلا نمانلز' نيح 1 !وق كلذ نءو ةباكلا ةباكلا ضراب تناك ىتلا ةعقولا

 31 نم ةء ونشد را لآ شود نب ملغ نب مهف نب كلام جورخ بجس ناكو 00 ١١ د كا

 1 دجنلا كلذ ىمسف يغمو بضغف هنم دعا اوناكو 0 را ه6 الك هتخأ ىذا ةارملا

 7 كلذ نءو باكلا يكوك عولط دنع كلذ ناك نولوقو ةباكلا دج هنم طبه ىذلا

 ١ نم الجر ناكو 0 تاكلاو رم وأ كلذ نمو باكلا فنأ أ نب دابع مهلوق
 ا 0 خيبطملا باك ةيوءاعو ىودتلا تاكد ورمو 1 ايضرفايضورع املاع ةماعلا

 ١ تاكو ءاملا باك تاكذلاو ص ند# نيبو هنيبا ونهار دتو كديبينالت سانا تا

 0 تواكلاو تالكللا و ناتيلك لاو ةياكلا كالذكو باكلا الاب ىتاا ةبضااو ءاحرلا

 ْ ينءملا كلذ يف بابش نب دشار لاقو
 0 اههاتسا نءودسام درو #3 0 نم انهلا بلل كم

 مذا ة_ضارقمو نيك 6 اذا #َ مكن دوىندماوقالا ىريفوسف

 آ ظ زجارلا لاقو

 الو فاك | ريغلا لع كك »2  رتكس امالغ ناك دم لاز ام

 7# رتولاو ةالعلاو ناتءلكلاو ان



 هضنسا ئ

 نوبق مب عشاو فى ىد ن“ لأ ناو ةليمر 00 بش

 نع اا ىلعنيتلا و رع َس رذلانيقلا ب 1 ري لهاا 0

 - سقلاو ةالعلاو ناتباك | 0 اذا. ا انماو

 2 أ - نأ ءايلعلا تميز دقو باك َ لديقطلا نب صاع سرف قونزلا
 رانلا بالك جراوخال ليق دق كيردلا بحاص لاق باك ةيبس ناكا ا تيع

 فوقولا ليطن كالام رب رج ىلع هفوقو ىف يعارلا ند لاق دقو راد ابد

 : تراطا نس لاقو تدك ِ

 لسرمم باذع انم عباصأو « عتيلعنامزلا بك ده بكا
 لدعج ىباو نوت تباتي 2 ولو ةواالا ةوامسلا نا
 زوو عاقل يبون ضرأ * .ابن لاوس

 ْ ثراحلا نب ةبيتع'” ىثرب اهلا نب

 تاب نب ثراث املا نب ةباتعلا 0 انك فا بلا

 انزال ةسرو ليلقلا ناشف 8 ةيبسس لتتم ب

 تك ع دن :أكرا فلا يذب سيلا
 .باقرو مجاج تارا

 زك هناريج لخارج 2و < 0 0 ا
 باصلاةعيبلا طو بصنت اي *« مياجرأ حلطلا ىصعو اودغ

 وه اماولق كلذ ةس ءاع يف وأ ضرأ لكو نامز لك ىف قولعلا'عيرس دوعلا ناك
 : لإ هنذأ ةساوهدنع نم جرخ نيح رياج نبا 0 هيلع هللا للص ىنالا لاق اولاذ

 ةاكلاو ىكلاءاضعأو ردو طعلاهب او رك فاو ىلع نس ماه رد

 طق الاس نم دحاولا لعفلاو انننه سس (ةئملاو 2

 كلذ ىف ىعاشلا لاقو اًئاد اًمطرّدم الطم لو بلك | ساعتك

 عابق به ىف بلكلا نيمك همجي مولا ليلد | بنوك.
 ( ناوبح 0 00



 ):ذ١(

 3 1 ْ وهو د 0 يتم 7 حتا | ف موقلا سوما الإ را نعم ةربغ تاذ ضرا ل لاق

 1 : يخلاو | اه>وتنم الو 0- قبط» ريغ 0 رع نكح نك ناك || نيع هن 0

 8 1 عياتاعدحاومات ولا ق تعبق ىلا ايملاو ١ زغو 0 ًَّ 5 مك باهاهدحاو ةمالؤلا

 0 : : ليهم نال ب هرح> ف هكا امو دفتقلا 0 -

 ظ ا أ ىذا عوق * ادا لذللاب تاراخلا ىرطأللو

 ا نم معأ هنود ا م ضيقتلاو 2 .عوبقلاو
 1 2 'قرخ هلا 0

 3 : : : بت ويعلا نمال ض د رءلأم صضعل

 0 نانسالا مم يرع ناك *- اهعدت 0 1 0 نا

 0 ظ . نار نا رواسب ىف ىعاعلا للقو
 7 ر وظنم تاكلا ناحتتابمالا يف 3 مدعل ءاي الا ا

 2 ىنارعالا لوق برغلا اذه نمو

 7 ايزي اي ماه 1 نم 0 قف يرغصل * انيزو اهايلاو يرغص كا دول

 ظ 0 ١ 0 و 0 اف بدعي نإ ةمحهقاسْنا تاكلا باعل بالك

 قرأ ىدعم نب ور#4 لاقو

 تراب راف ةيسراه تالكوو>و # قرا رذ ارت 0 هللا م

 مه 6 7 0 و 6 : عمه
 بوعس نال ءاعنلا لعحا و »* ةرهط تت ينتج تحس ولو

 تورغل 1 ل ٌةودغ ندل نإ مهم باكلار جزم ىرهملازامو

 ئ دايز نب نمخرلادبع لاقو
 1 : تاكلاةديصل فاخىتج ف رطلا نم #* علاظ و ثب لاطا قو رس هع

 : سوا نب 2 لاقو

 00 رجلا هطيشللكلاربإ كدازو * هلخنو قارعلا رمت انتريعو



 0 ا

 5 ريس ل يناديصتا ِ

 : لب اهكمأ 3 تان و صان

 00 ا

 هنا ١ تيعر ما ادبع

 1 لا ه 00

0 10 000 

 بالك ي َْى . دعانا ريسأي

 _ وثلا لوأ اذه ناك

 ادام
0 

 و

 . ميدح ا 0

 ةيش زات م

 أملع ا

 لاعثلا 4 ماع تا - رهدل نما

 دفاسدمعا لاصوأ نم سيدارك ا ربعش ىوأشرخماو»

 لهم ىف تيشرا بالكلا غل م نإ

 ةدايع هيلع رفو لثبلا ف هرهضص نب ةرهص ئشيرا نحو ي وعفا ورم

 دمعتملا كي لو ا و +

 0 1 ال ايات تعءودس له مأ

 :٠ دحابو. قافرلا هيروغل اسند 3

 درجتم بك ارو ءاقللا كلف ه

 درطإو لاظعلل صيصب باك

 ديلا امكوش با,مداتقلا طرخ

 دعا ئاربلا لع رو مغ ْ

* 

*« ْ 1+ 

 ل كنو

 7 انضعاللا ا اولا باب

 كانك وهام كا أ *

 كاد الرو ان

 يبانو ىرفظ 0 الل

 ايالكلا رب ءىراخ ةراحح 35
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 ةعس 23 َتيلك ةها اينلا عضوم ىف ب كاك | م | نم قتش اامبو 0 5 | ) بحاص لاقو

 تيورعلاب نم 0 يف لق 0 6 ب نم م نيلحر 5ك |ءق هلا 00 لئاو بيلك وه

 فوغ يداو رج ا رخ لاو لا داو تبلل ع نم ا موت وهو لل هللا م ترض ىت>

 اعلا ىعج ناكو اضوح 0 و اران دقو م ه4وم وحلا اذا ةعو ا اولاق

 3 ىراوح ف اذكو ادك 1 كءيص لوو ديصلا ريجنو أضم اللا مك كش اللو

 ينم ىلا أممحيف هيجعل ةّصورلا ُف 2 فذدق أع ِش هعتكردك تا 0 ور> هل ناكو حا ل

 0 ْن كيعم كر كلذ يو هليا ردصل ىت ١-0 ريعل هدر الق ضوملا 0 هيفلو هناوع

 0 : : ىلا هيعش

 منما تنكي ذل هاي فاو نإ ها يلا رارض 0

 عتب ههحو اظيغ داك كقو # ههحورمجاو هاد تق رورغاذا

 عبصإ كل تمدق اماذا اعارذ *« دماغ نيبلا رظلا ىف مدسقت
 منعو هايملا ءالكا طلخم « هلا تؤنأ تنك بياك لمفك

 عئرتف ءابظلاو حاض بنارأ * لئاو نب ركب ءانفا ىلع ريجي

 1 5 ة.صلا نا ديرد لاقو

 حيع نميف ةيلك لبيح #3 لد نيح سك ٌّ نوعل

 2 4م 0 كو #3 ايغل نايقسىتب نم مظعأ

 ظ 0 واح اهم * و 0 عنعذاو * اكان تاكلا ك ريذا نئاو لع

 ىرفظلا ةميع ن تيك أ سابع لاقو

 نوعطملا كن ريدغلامون 9 لئاو ةاراام كموَش ىنس

 . نونسلاهءانسكيتحفص يف * ابلثم قاف وس كنالاخاو



 ) لاه١(

 مدي جرص كتماتو سو « ا 35  ناكيرسلابي 1
 مهسملا ينامملا دربلا ةفح * ' ةئءط كا تا ' عرض يد

 ىمشيبلا نار ا ُ
 اهلوهجمادتعا ىتح لئاو ىمح « درب مل ةرم نب ساسج وأ 7 7 0 ْ

 اطوتع تفختسا ىتحالثأو تدح « ةنعط بانلا يرذا | الك

 ابيب لاد مأيالاو هدللو *: زذاس 50 ثاق امن د

 ] ةعصعص نب سماع نب لاله 00 : 1 0

 اليخمو ىنطذا بيلك لتش . »© لئاوقحا تاثن ءاسنلار ع

 اللذتم ىلا ءوطو٠ حبصاف اع رض قشيتلا بانلابهتاثأ ْ

 هل نس لي
 ريه توببلا بانطا لوحاط « ةباكو باكل ىيلك تاو ظ

 قالسالا لسن
 .كلاهودبرشمهنما وحب ضانإو ة: عروة 1 مأ تك 31 ٠

 كسامم املاح ايانملا نا ول * ةيَش مهف كرح دلك 3و ش

 كلاسملا هياع ىمت الو اليلذ موخأ تييبال بيكو + ىلع 0 00

 ظ نايغس ىبأنب ة ةيواعمل جراوللا نم بالك ينب نم لج 4 0

 ساسج لثم مالغ م نكي 3 هن ريشعيف بيلك ريس ترس 1

 ىم الا اهقتف:يعا دربلا ةرطك *« اهذكاع ءالجتلا ةماعلا

 ةلايلا فسوب نب جاجملا هيلو .لمع لوا ناك قايتشالا د2 ىف ناظقبلا ظ

 ةدهامع كرت لاق له كف ”يالعو حس نأ ليادلل لاق اهنم برقو ام ١

 رك لع أ اهب نوهأ ك1 هنن نرش عضوم ىلع الا ريس ىنار ا

 نم لع نوغا وذ وت وش ةماعلاو جاجحلا ىلع ةلابث نم ن زوهأ نشلا



 ْ قيل 2-7

 00 1 ام كالذ لبق ىلو دقو ةافولا 000 نرد 119 لاق كو نع لع تانعالا

 )  تسلو ع لاق د عى له مجنملل لاق لتق نم لتقو جتنا تاو

 ينتمس ىبأ بيك هللاو انأف لاق جاجملا 00 ادار سلك هل توهاكلم يرآ

 نب دز برحلا يلعو سم ىنأ ند جراوملا لك فعسو تاق ىص نو هن

 >2 تركو ةاننحو لدجو ردخو راحو تل ىعبل تاك ااعا ترعلاو لاق ةشرك ىأ

 7 ناف لافلاو ريطلا رجزل ضرعتب جرخ رك ذ هل دلو اذا لجرلا ناكو كلذبولؤافتلا يلع
 .. ءاقبلاو ةبالصلاو ةدعلا هيف لا 00 ارجح ىأرو ارجح لوق اناسنا عمس

 3 ةنلعالاه ف لوأت ايئذ يأ 1 مس وشن اناسلا عمس ن ناكلذكو ىتل ام مطح هناو ريصلاو

 آلآ اانواو ريعلا لوط هنيف لوأت ارامح ناك ناو بسكلاو ركملاو بلا

 ! ا( كلاو توصلا دمبو ةظنيلاو ةسارملا هيف لات ابلك ناك ناو.داملاو

 '”0 شكو يل كك لانو ادياو اندكو الك ءزيلهد يف دايز ن هللا ديبعزوص كلذأو
 7 ناك امنا" 'مهملجرلا ناكول'”ر خا لاقو هيلع تراطف كلذ ىلا ريطتف طاكدسأو حيط وهدا

 ظ 1 يمس البف ييعملا اذه ىلع لعجو ريزتخو رونو رامحو بتلكو ليجو رجح هئبا ىمسإ

 ٍ . كلذ نكي مل اما لوالا لاق مهل نم ءامسالا هذهو كلذ هأبشاو باّمعو لغبو نوذر.

 0 ةديتعمدنع ا الا 5 ناو طق اههار نوكناال هلعلو انوذربو الغل يرب داك ال هنال

 ٠ رام عمسي ناك «ريميو سرش م ناك دف اولاق أم اموب اهيلا نوجاتحم مبلعل رومأل

 ْ تالدك 3 كِلُذ راص اك لب ةدو# تاقاّمتْشا اءهنم نقي نا ميقتسإ ناك دقو ردو

 3 هلا دنع كلذ ىمس دق عمهضعل نا 0 3 ىعسإ الو ح جلب ىمسل هد م

 لوش هيفو

 فالح نعد الا تو ال 2 تيم مف ثم نإ تارك ْ

 ىماسو إجاوريش الو دحأب لومسل الو روطو كدن_سو لبجب نومسي ماددجوو

 ِ را مهمايخ ن< مس ؤر اوعلطا ئىد ممويع هال وهو 3 دددصتو يوضرو

 لع 1 بعللا ههدح لع سوس و رمق لومسإو كلش لومسإ الو 0
 0 مدلل 4ه>



 ومس ككو هف نر محلاب 2 رو رخص نم 0 ر 00 رد> 0

 لكل مماجلا مسالاوه ع عبسل 0 كرتو ةماغر 2 00

 لاق .ىملسو قاياي اومستف لآ العا ءايح 0 انارة مل والا 0 .

 وأ ايليا تك ءامسأ اهل تناك دقو لاب 0 أم اوس نس 05000 :

 اوناكدق مهضمل لاقو ىوضرو أ ١ ايكو ىلح .اومسي فيكف الاو للعلا

 يمسي ارامح يرب وأ عمسي نا لياج مظملودولو دحاول قفتي نأ ىلع كلذا
 اللون رف رك ذب ' عمسل لا تق ةولا كلذ يف قب مد و.تاكلا عك ْ

 ىرتلاهلع تفات مظعم لجر مسا ب باكوأ روثوأ رامح راص اذاف ءاموأ ءاوه

 0 ا م امش 0 تدوس 0 هدعلا ةصاخ 0 3 هلا

 5 كيا ها 0 2 كار مع هنب ريك ىدسلاو 2 ا 3

 سيجلب | يعلمو ردا ميهاربا انالجو زرع هللا" ىح تام لثف لجو 5 هلل ءانم 0

 1 تيمسف ,ورعلا مو لثم ءامسالا يف ثدح 3 0 هر ءاسالا تا ناك :

 ن<م كورملا ْق لوةئدو ةحا 0 ةالغ 0 كلذ هل قا ةعملا فى 3-8

 اع - ىلاعأ هللا كح نا لولا! ةعد و ل دوا نمو

 ةوش را وعلو وعر كلذ نفةريثك أ 0 ةياهاجلا يف ال و

 مهرد س سك« عا عأب املكىف يفو *« ةوأنأ قارعلا قاوسا. يك 3 يجراخلاقتو سكملاو نالبإلا ناطاس لا

 دوراجلا يف يد

 اوك نيسك اما يطمن يرام ٠ .انتبسح مأنتلخ ىلعلا رباكأ



 ىلا ل ا ل ترسل ل كا سس
 1 لاقو متيسمأ فيكو متبصأ فيك نولوة اوراصو امالظ مينأو احا 0 ملأ اوكرت و

 1 تسل 0 ةرمض|ب انانامالظ ملأ هيراح يأن نانس نب ديزبل ة ةعدج نب ريهز نب سبق

 3 سيلا 1 لاق كلذ ىلعو ريهز نب سيق لاق تن نش

 ارسل ذاكر نوعا لهو . *« ' يلابلا للطلا ابمأ احابص معالا

 لوالا لاق كالذ ىلعو

 200 ومم تال نلت هام + هولقنونم تاق ىراناوتأ
 ” ليق 6 نمللا تيبأ عاطملا ديسلا أ كلبلل اولودن نأ اوك رت امو

 ' * هعم ل ماما الا ثنيا دايم ّْ

 1 كلذا رك رتو نعللا 5 هل لاق و كولملا ة ةيع يح ناك رح نا ةفدح 0 اوعز دقو

 70001 © نر هديل لوق نادبملا كرت دقو ارفك نوكي نأ ريغ نم مالسألا يف
 0 ١ نثراملا اك رار ناار ر كيلو ديلا ةيشاح ك كلذكو تالا ترو رادلا

 ا

 ءانغلا هندل م لود .ندهو او اكلي عر

 : ردن نب ةفدخ كد نيح ديبل لاق و

 يدل

 1 سغرسعو تبخ نيد دءم برو * هاو ةدنك برامو نكلهأو

 07 رد يفإ لا ةاسفلا ترح نمو 'يط نم هجورخ يف يفاطلا اماح ليما ديز رعت

 7 لوم ثيح

 ايبطت» الو ابط متاح اهب « نكي موذاوملا برملا نم رفو
 او لامن نصح ةوبآ 1# ناك نا دب انصح مرو

 اراطت نأ ان رحتضش اماذا #*« . انءم امالو رد ىب يف أ

 ؤ | فزع تن , سنان مأ هجوزو ةبعكلا برو يبر هنإ كلا ىار نيح لعن فوعلاقو

 ينثلانب | مدد وألاقو"' ةيحل اولاقو ةندسلاب ك واللا ماوتل اولوقي نارقلكو

 ادد سالا رعش هدشن ني ها بح نب سأون نب نة را دبع يبأ نع



 : لاَ ةءام و كورتلا مالكسلا نم

 نك ةميئعلا 6-2 20 عابر اذ 00 8 و ا : مسن أعم

 0 ا أ و 3 ءل هللا هئسأم ١ ىلع ى جا 0 فراس ل ١
3 

_ٍ 

 1 .همل ل دابق 2 فن ا 0 ل ردا انا |

 6 1 ا 0 3 0 تح اع اد 1 راجل

 ءاخر 3 00 ةياهأ 0 كردأ ن نأ مهاو 5 مويلوأ لدم 2

 ةيلهأ املا ف مم ا مالسالا ف 30 0 0 0 نا 1 ل و

 3 نأ 0 5 هع ا ا و ا

 مأ بمشلا هله * : عدا

0 0 



 سدد

 رخ آلا لاقو هعضو ريغ يف ئثلا مْضو نيح لظ لوق

 هرظمونلاو بانزواالا *

 ْ ليمم نبا لاقو

 ل نويالاك ندا قل تره و, ايس ناكو راع ىقةلذالا داع
 رخا لآ 3

 حا ادماعدل ىماظيفوتملظ هناذأ يان مم قدص تبحاصو ْ

 ْ ردا لاقو

 ار هرز> ىف م مو 5 يطا ويح اذا .نوماط ال

 0 نأ بأ دوزجلا م او رحت رحت نا قملا يف ناكو اهوبقرمب ! نا روزإلا لظو
 0000000 ]اذ تيعس اهو مودع برملا موق كلذ نمو لاق اهب ةلعال انامس احاحص
 5 ظ هعضوم يف هيشلا عضو دق لوش ل م هانأ 0 .نم ممل اوق كلذ نمو لاق يناجلا ريغ

 نم كلذ "11 رمنو مالسالاب ناار نإ قلتم مسا ا يذل "تدخا

 اي :) ىلاعتّللا لاق مميتلا لثمو رفاكسلاو كرشألا لثمو ءامادلاو ءاعصاقلاو رانا

 7 ْ راكف هنم ( ؟يدنأو وجوب اودسماف ) لاقو هوخ و و كلذا را( ابطا 57

 ذا مثلا ف ميعينصو مهداع كلذكو هسفن حسلا وه مييتلا دا ىتحمالكلا يف اذه

 ظ ىتأا نوططيلا ناطيغلا امئاو طئاغلا ناسنالا عيجر ومس امكو هل هتسالمو هتيم تلاط

 -- ءاننثا ةرذعلا اعاو ةردعلا هن.و رتسال ةجاحلا ءاضق اودا رأ اذا اف نوردحت | 2

 7 تن ممتقأ يف لير وعلا معؤأ املا لاط امل نكد 7 تارذعلا ىه ةينفالاو

 0 0 لاقو ين ار دع اولا تيد لا فو هن تيهر يذلا قاخجسلا ما اماومر يلا هما

 ئ 0 تقرا نإ
 تاحلطلا هلو نانعت + .اهونقد النعأ للا 0

 تارذملا سات لذلاب نإ كالو قدما تعاد

 1 ردو وجا هئمو ا أهومس مهنيتقأ ىف م رن اوك ام ةراكلا مكس 3
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 نت

 5 0 00 و 2 ةحا املا ءا ءاضق دار ا همك ل

 جفاونلا كاكا يلام داكالو #3 ىدلاو ةلاود يدالت نس 0

 اس لاقي الف اقروو ع قادصلا نومفدن اوناك اذاف لاق ةخلانلا كينمت نولوباو 13

 95 ةءيللاو ةيقلاك ءانيل ل [ تو ردا لع ن لوب 8 وك مم ا كلذ .٠ نءو ف ءصلا

 ناأمإ سورعل و مولا كلذ لأ هالو ءانيلا ع نم اقاودرغا ١ ماع 59 نام نا : ال '

 يني فات كلذ ن :ءو لاق ماني نم مدقأ ناكم ىلا لوعتو اه 1 ىف ةع 5

 تر نم نءذ ا انكرا اودار / اذا اوناكو 0 أاعسلا تا>قلا اعاو شط روجنلاب 1 ا ا

 تاييلاود للعلا ثلا لاقو ةبانك تلعس ىأ تبا 0 انزلاب تييبكتو



26) 

 ْ ت ام هلوق كلذ نمو نازنع اهيف حطتني ال اذا هلوق كلذ نم دحأ نيف همدقت م ملسو

 ئ ارفلا فوجيف ديصلا لك ةلوق كلذ نمو كر هللا ليخأ هلوق كلذ نمو هفأ تح

 1 اهخرعأ ةنشخ* هنع ىلاعت للا يضر رم لاقو نيت سم رحج نم نمؤأ عسل ال. هلوقو

 7 ىذلا مالكلا امأومركلاب فورعم لخ مزخاو سابعلاب سابعلا نباهبش ينعي مزخأن م

 0 لاقدنأ سو هيلع هللا لص هللا ٍلوسر نع نعء يور تاباورلا ق!ارط نم ةيهأ 0 4 تءاح

 ْ ْ . 3 ملسو هي لع هللا 0 ه 15 0 ىسفت ل لميأ نكلو ىسفت تذيح كدحأ ناوشي ال

 0 : دهامو ر م نءعءاجو هوجولان رو رحاها كيا ةَسفن ىلا ىهاطلاع نانا

 '  رثأتسا لاقي الو نالف تام لاي لب نالغ هللا رئأتسا لئاتلا لوق نع يبا اهريغو
 0 ع  ةءارق لاكي وا نوعز 3 |وناك ي هلا لافءانكو اذكب هللا امال 0 هللا

 0-5 لب رمو 1 ىبأةنس اواو نا لوهر 9 اك ديز ةءارقوى بأ ةءار و ملا ا رقودهللا

 00 : هركو ذك محو 0 لالفو ذك هحوت ءرشلإ نالؤ لاو هل وسر ةئسو هللا ة هي لاق

 0  قرولا ليلقلا فحصلاو عرذلا لد اهلا دحسمأل فحءصمو كح سم اولودي نادها<

 ظ 7 ةئفشلا قرط ن نم م'ىثلا 0 0 هيبش كلدب هناف 0 2 ا م ا

 ظ 7 ا لاف د وعسم نب ارغ لدور ديرب هل ريغصتلا سيلو قيدصو 01 نال اا

 0 بجرملا اهقيذعو ككتحلا ابليذجانأ "'ةفيقسلا مون شقو ةمالس نب ةملس لاقو ايلع *لب
 0 وأ كلملا سوباق ىبأل موتك و | ريما ةشئاعل ملسو هيلع هللا للص يبا لودك اذهو

 00 كسلا ة ةقدو ل اخ دملا ا اودا 1 نيد كلذو مه الا ف ةيهمود هيلاتبد م ودكو

 0 ودنك و ىديعلا ملوك ين :ءلا اذه ىلع وه امئاف برعلا ءامس يف لعق لك نا 00

 3 كينع و هللا كينع 0 ردتكو ريم> وكيعش و كيم و ليعج و ريمع و تياكو ريمص و ميلس

 ا ذا مسا برو اولاق ليذنو لبجت مباوةك وه امنا ريخصتلاو ريقحتلا قي رطو حامرلا
 00 هللا دبعىبأ نم عامسلا يف ربك اره هللا ديع وبأ كلوق ل *م ردصلل 5101 ناك 8: رغم

 ةفقسلا موب ردنملا نب بالا لاق م با وصلاو لحالاب اذكوه )١(



 2 اطلت 2

 ريغش ال 4 مو ةماذ ريئصتلا ناكاعرو لءج َن , بنك نم

 انأ لاقف اف 1 م مو 0 هلا ب 0 كانا
 ىسدع م اللا ير افذلا ميركلا كيعو يراصنالا 00 قدح 7

 هعرق اذاف احوتفم هأب عدب ال .نلكو :هواذ. فس اج ةذيعو ورحم ناك

 0 4 0 1 اًمُف اده سد 0 ا

 1 1 د 00 تإررغ لحر لاك مو 0 نم 0 0 بابل

 هيو بل عي ترا تعوق كل

 عيبرلا لاقو كماع 1 لاق 00 1 هللا 2 سعاد دنع 0

 لو اذك و اذك هنأ هَ انك يف هللا لاق لود نأ ؟دحأ ع هللا تكن و

 نيرهأ مكدحأ لدي ال هنع ىلاعت هللا يضر باطما نب رم لاقو

 نا انزخ دق رم لاقف ملعأ هللا لاف * نع الجر رمت لاسو لو

 هل ل ناك ناو هلق هلم ناك نت د ل 0 7

 0 0 لاقو و كلا 0 1 لي 0 00 ع 0 اتسم ظ

 .لجرلا لوق زيزءلا دبع نير هركو فرعي اهب ءاعدلا ن

 ثارو ةىملاقو كبكتم تحنو كري ترف كاف ذأ 1 كك ْ

 مال جاجملا لاقو ثورلا كلذ لَه ملو ليثناا كلذ اوءفرا لاقف ن
 ةداعىلع لوش نأ هرك هناك تل هتمطوف هللا لان لا تدل 3



 رم 1
 " ىننلالاقو كليذ تدء لاق اقروا اعدت لو نأن ءافوخ جاجلتف افلا ساثلا ٠
 الريل فو ىاتف لوس نكلو 2 ءأو ىدنيغ كر حا ناوشال صو هيلع 0

 3 .لوقدللا "1 قرم 8 هرم يديس لوقي. نكلو برو ير كولمملا لوك

 "كب لام هبحاصا لجرلا لوي نأ نيصحلا نب نارمت هرك 0 زخأ مهلا باكا لثاقلا

 ' امهوجو فرعت ال تاياورلا يف تءاج ام ءا ءايشأ اوهرك دقو انيع كن هللا منأ لب نع

 )نم رك | كلذ ىف مهل عدسل لو مهيلع درلا عيطتسن الو .اهنوهركي الا انءاحصأ ىأرف
 ا ا دكلو ا ”اناهرنو ابالع رولا نوور اوناك ولو ةهاركلا

 نع ع رابخالا نودو ةلعلا ةناكح نود اكنالا يقالع لع او دفنا دقو ةدرغ تاناونلا

 1 0 وأو دوعسم نا لاق ةدحاو ةدهاشم نعول اودهاش دق اوناك ناوناهربلا

 38 ىلص يلا ىلا كلذ اومفر دقو ملسملا لجرلا وه مركلاناف مركلا بنملا اومسنال
 : نمحرلا دنع كلذ رسسئام نسولف هللا وه سهدلا ناذ صهدلا :او.سنال هل وفاعا و ل و هيلع

 " كلذ موقلا لاق الف رهدلا الا انكلم او اولاق مولا نا اندنء اذه هجو لاق ىدبم نا

 : 1 : هللا وه نورا كلهأ ىذلا نا ىعن هللا كلذ م هيلع هللا ىلص ىنلا لاق

 0 ىنلا لوق يف اوطاغ مو سنو لاقو رعدلا ىلع مالكللا مق ا ترا موتلا هنم موتف

 0 لسو هيلع هللا لى :لا لاق اولاف 0 حور كعمو 2 2 سو هيلع هللا ص

 ٠ ىمو* نأ ىرتالأ ل | ريح 0 نكس سدا حور نال ليربج كلومو لكناسطلا

 ظ . يتلا لو# ي : اصنلاو قيفوتااو ةءصءلا درب وهو د عملا ح محور نا تيل لاق

 ] . .اناطيش نوددرب ثوب 1 حور هعم دوملا] وتو ترفيس حور هعمو الاكد حور هعم

 7 كلذكو لجو زع هللا لاقو هللا حور هحورو سدقلا حور هحور اولاق اي ناك اذاذ

 ١ درتو ليهس علط لوش الجر نسملا عمسو نار هلا سب ؛ انرممأ نم احور كيلا انيحوأ

 بهذمو و زاجم مالكلااذباو طق درب, الو رحب ّت مال ميس نا لاقو كلذ هركف ليالا

 .اهتلخأام ةباحسلاو مخال لج رلا لوق 0 0 كلان و ركو: ىر 6 نطل ورك ذتو

 | وعلا م مف 2 "ا سأ نبا هه 0 دو ما هزاجم مالك اذهو رطعلا



 0 دك 2

 ٌدلعتم يندأ هبف يدلا مالكلا نم مه 1 مه ر 3 قارنا اا - ْ

 0 3 ملا ا ْش

35 

 هد 0 اولوش 0 نييبنلا سو هيلع هللا ا لصدلا ل اووف |
 اوريذلالت لاق نوكن ناالا اهجو هل فرعأ اف حب .بءلالوزن لا تهد 1

 لوق أم معلا يكد ر * ناو ركو ءاوس هلثع ا وظنلأو مل كَ لبق مل
 . مالكلا اذاهو لجو نع هللا الإ مالتسالا س مآ لاقو اذكو اذك يف
 ىضر سابع نا ه ركو كلذب ؛ رعأ وهو رمت نبا هه نك دقو 0

 0 اا 0 ل 2 نالسكلال

 رولا لاش ل م تا ىأ 0 ت”ايح 0 كلذ 0 7 4

 لملفذاضمرربش اولوق لاقو ناض هرب هذوناض. هر لخدرئاقلا لو

 ىذلاناضمر روش ىلاعت هلوق لبق نمىتأامنإ قاحسا وا لاق ىلع هللا ءامسأ ندم

- 
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 قاحسا ول ناك ةفرمع اولوش و هف سعمونو هنورتلا مويس انلا لاق نارا هفلزأأ

 ةلاسم لك يف اوباجاو ةماعلل مهسشا اوبصن ناو نيرسفملا نمريثك ىلا اولسرتسناللوقب لأ . ع اديإ ص 5 .4 .٠ 2 ٠

 ”عاناكم مه ددع تبرد ر فلا ناكالكو سان ا لعةءاور ريعلا لوش مه ممم 1 ناو

 00 ا
 0 3 ا اةاهمو كاحضلاو ىدسلاو ىبكلاو : م ركع كدنع ن .كيلو مهللا

 .لجوزعالوقيف ولاقدقو مهم اوصملان .«كساوريسفتب قأ ان ف ةدحاو ليبس يف محالا

 3 امنا لب أف ىللصن ىت جا اندحاسم مالك ل اذه نعل ل لجو زع هللا نا هلل دجاسملا 5

 ْ هلوق ف اولاقو ة ةئفلو كف و ةهجحو لجر ودد نم هيلع رانلا دح_سام لك و هابملا ىنع

 ٠ نيب اعأو قونلاو لدا ! سل هلا ( تفلح قيك لل الا ىلإ نورطظنم الفأ ) ىلاعت

 ١ ناو ا واحوز 0 وه مياطلا اولاق دوضنم حاطودل رد هال وتاج
 ١ جلع بتكا ىلاعت هلوق هوريغسانلا ناو ملا عيبج لع مر ل ناك دن ناضمر رش

 0 0 0 ثح مل بر ) ىلاعت هلوق ىف اول ( ( ب نم نذلا ل اممايصلا

 0 و لاش هلو يف اولاقو ةجح الب هرشح هنا ينعي اولاق ( اريصل تثءذ دقو

 مق :ورمبرعلا مالكيف ليولا ينعمو يداولا كلذز وهمي 1 ودمق مث مهج ىفداو لبولا

 امث هلوق نع اولئكسو مهمالك رهشأ نم وهو مالسالا لبق ةيلهاجلا يف ناك فيكو

 اهلا نورخآ لاقو هنونصي.اودمت مث موج ىف داو قانلا اولاق قلقلا برب ذوعأ لق
00". 

 دل اولات ةليبساس مست اهفانيع ىلاعت هلوق ىف نورخا لاقو نملا ةماب ةرطقملا

 نات را يا 1 0 اباذتا لا ةساملا 0 0 2 و ةقاقلاو

 ظ لات + هلوق يف اولاقو هنع لام لا هانغأ دفاع و || لعيعدب



 ,/ 5-6 06 ١

 ماوحو لع ان 7 لاجرلا نم رايجلا ىنايحالا لوق َّس ,وأتلا سعأ نو

 ارابج نوكير و لاق نيرابج ا مف نا 0 0 لوأ 2 يلع 0 ادام

 . الاد فرصو ا دحاو قنعم ىلا مجرب 3 0 0
 يف هلام

 كلك ىصوأ.ىأ نا ىضاتلا نسللا نانا ديس سس لن

 3 ا 0 00 ا 1 0 تاق ىد ب 0 ل ا

 000 دعب الا لاجرلا ءانما نهولب م د اننأ 0

 ناد كدما كان كر و ىف 0 ها 0 7 نالف 0 كلذ.

 تكتل هدا ا هاف 2 ماذا لل
 2 سلو (نيفاكتلا نم انا امو ) ) ملسو هيلع هللا يلص هيب نع رب

 ثايغ نب صفح لئسو ليوأتلا نم بيرغلاب مهماجيإ ةدشنمو عمطلا نم الا
 مث ىلامت هلوقىف اولاقو ناك أ ء سانلا لهجأ ونكيمل اه سانلا رعألاقق ةفي
 (ناورح 550 0



 0 عا ْ

 3 نمو ا و ءاجشلا ِق راحلا ءاملا ميعنلا | واق م ءنلا نع لعءون ناكل

 ْ روع جم 2 1 نأ مالسالا ىف محلوق ةيلهاملا ءامسالا ما 4 00 ىلا ةيدحملا ءاممالا

 7 . عضولا اذه فالخ ىلع مس الا اذها وعضو دق مهتدجو 0 امشأتأرت اذا

 0 ىضلا مورقم نا لاق
 0 لّدتم ةرورض هلال ديعا # تعا اكدت ال تشو ك

 00 لج هرومات نم هلو ه اهيدح تسحو اهجيلاندل
 0 3 ىذلل م | مويلا وهو ةدابعلا بنا ص نق نساتلا مفرأ ناكاذا 2 هةر لاو

 2 نوقتشي ةبرعلا تناكاذاذ ىر ثم نافات# | ف كلا ماو ع انأو زدعل امأ

 : 0 ميمو مهكمو ماعم مهيدبأ ىف ةيراع ةغللاو مهام 0 نم ءامس ءأو مهمالكنم 2

 1 3 قاقتشالا قحأ ةمعنلا هذهمهراعا ىذلاف سانلا عيجدنع اب أيا وص مهنم كلذ ناكو موملعو

 0 دق محا 16 اه دس نا هل ك .كادكف ءانسالا < يدم لا هل نا امو ةعاط بج ا و

 0 0 < الف ارفك س.شال دوجسلا لمجو ناكى تحن ك, ل مالا اذهو ان ارق لدا

 2 ءوثال كرتلاو اناعا نوكي هنيعب دوجسلا كلذ كرتو الا ارفك اهل دوجسلا نوكي نا

 0 .هنم الدب نوكتو كد د هرادتم ىفو "يذلا اي ناك تح ةيسواخلاب الا نوك ال
 ظ 001 وحج ناكاذاو .ادوحج ناك ارثك ناكاذأو ارذك د 3 نهم نإ ةدحاوف ايتعو

 ىلا هجولا ىلا هفرسصت نا الا كارشاب سيل دحملاو دحجب سيلد 00 ل
 ظ يااا نط لاقو اكارشا ريصن

 11 #0 لوح مت اران ر و #ُ . ةماقمح وبن مسا 0 :

 0 ورنا كيو نسا اذا يطل نأ اورك ذو بالكلا حابن نم عيمجلل كلذ ذخأ امناو

 3 داود نا لوقوع حس ب ا رعس

 1 2 0 اهنالا حس ىرصقو '

 0 دغنأ و سعنلا ةهج نم ينعل

 ايري ترصبأ قوالب # هنأك اع تعشثللا نيد 8



 ىديعلا 0 عيسأمم َ . ل ةيشيح

 اسودسو اد كئدس الع ْن 1 د /ةيشبح تن 2 قح

 لان :الا ىف م 2 هيفا 01 ل 7

 م ريل 3
 درع ا

 ْ : .لتعرهدلا فا اممدا زلا نع
2 

(0 1 

2 
2 ١ 

 * مسالا الا ىلا دك الو

 عع 0 وص تعفرو 0 1

 .اوحنأ ناوا رتل ايف ل

 02 ا

 لاقو نوالا اذه ليدتسا 0 0 هر عش : تقل اذأ ى

 ول 0 لا لاق د ذلا هج 0 يذلا دهدملاا اولعجا اعرو



 (ا1/

 موثاك نب ورحت لاقو

 ّ ١ نك ةداتق 3 ؛ كشو 2 ىلا بالك ترهدقو

 : ميضامما لوعحو مهود لوحي نيذلا مو موا رتش ألا بالك ءاملعلا ضعلا لاقو

 .هلوق امأو ملأ نويع َىَذ لكو روع لك يف 1 بالك نإو نور لاقو

 راما ةديصم َّى حامر 3 ىبأ لع تيشخام كل رحل

 راح كانا و ا ىلا جامد 1-0 ناك تيقد ى 5 1

 0 ناطيشلا نم زخو نوءاطلا 3 م ديلخا | فو نا حامر برعلا دنع ه نيءاوطلاو

 ىماس ل وبأ لاقو

 حابنلا 3 اد هيعس نمو 5 حام را نم ددوسلل دءال

 حارلاب ىتتب ديدع نمو

 ىذعالا لاقو

 يتوابو ىلنلا بلي ها + ' اقرفت ان مايأ لقم
 ْ "حبن ساذلا نم بلك الك 2 مها يفمالح الاذزر

1 : 

 ا نإ مكنع لا ىتعأو كارو نمادعاج ىلك نيس

 برؤذ وأ لاقو

 اهبالك ةىشلاب ع 1 # .اهرعث دعبيل ىاك اهرهالو ئ

 مزاخ فأن رشل لوق وهو اهؤارعش اهمالك

 قافرلا فيش منئضلاتاذك « مال لآل ةاكشلاو ىناو

 1 ْ ظ ديز وبأ لاقو
 ٠) دعو ىك مك تاكسلو + ىقاك ابأل تكس قرت



 01 اهلك م | وده دق ١ ل ا 1 ردقو ةعبط

 حجرا 00 0 0 8 00 ا رأ ءألم الو و 2 د 3 0 و نا 5 ٠

 لدب و ةيشخ ري_صاف ةلوذر 0

 لتغم لاخلا ىدن نمت نا لكو ا لوطا

 روتأو كرا يأ كسانبل ا ايم 0 اد
 ل لاسر ثيللاتخأ نا ند .ةلاعث تعا نا الا 1

 لخدمعذ ولد املا تناكاذا 0 تنال لاوخأ داس آلا د

 تااكتو 5 انيلع 8 تارك 0 : ملا ئ
 تالعثلا ةياع تلات هب رفدأ ٍ #َ .هلحر ا ١

 ” ةمىظ نبالاقةلاذن هب كافك ىلا عضولا اذهب ير 1

 ارازن امرجلا ترض 7 « اسؤر 2 ب تد

 ارافشلا اهدحب نم مارو 0 اهذلق نم نم حيطن

 : 0 ص زثلا لاى



0950 
 ع سب مسح يس سس سلا

 0 3 * اهضراعت رب زيخو عير ب كد

 0 : "ا رسل سم د مسك ري_خ سانان 00

 0 راشب قدر ع دام لاقو ريزا ا مللاو براقعلا يف مهل وق اذهف

 5 لغاش اش ةلا ٠ رع نيح ىف ناكدي

 ّ تايحن انجو تنجو براقع

 0 0 نو قَد نش ن ع در

 5 ناجل 0 0 0 005 اهدارشو اهيخأ ةعسس يفوأ

 ما و روس ىصالو ا ةتتهرأ

 مح لاقو درملا ف دا و اذه

 فذداَش ل هللأ داعم نكلو

 هنار رطل ى رمعألا يف تاقامو
 ع

 همألنيص> نعاحفص ضرع ب

 رخاآلا لاقو

 1 مهثخ ل |نمموقلات و ماما

 هنامز فى سلاد را

 هناطا_س يفمادام ايسال
 :ةيش ن.* مالا حاير نا

 ها لض لفت 3

 ةفيلخ نن فلخ لاقو

 هدرقلاو ا هنا حا عس -اوهقزر نم ناحبسف

 الل سانلا ءاجه لثم ناكل هلك 0 2 ول ىرمخو 'ريثك اذهو

 دالا هده دج ُِق تعق و ىلا ة هر اننا ءمالا و ةردراف دسألا هل ١ حدم م

 عيمج لع تاك - هن - 8 انتجح هذبف باكلا دم رادعم ىف ابلك

0 

 حقاصبدربن درتلا ن نءتساو :

 ١ نايبتعريزتلاو درتلاىرأ
 0000 ادووجولا تاجيبق ءارو

 ع وأ م موقل قاوم ائر

 07 حضاو ىل نيب لم كلو

 0 _ اور كات ناو

 هه 2 دخلا 0

 3 4 34 ق.فمشلا

 هحتف نمدادملا سئيدق

 7 م ِ ول ”نكو ت

_- 



 هل ناذآ نا أم نيا 7 7

 طا ملفعأ من اةلاو رتبلاو لالا ف م (لضأ# : 57

 ْ 0 مذلا يف ميلا نيب ك را كلذ ىندأو مالكا ى ||: ٍ

 لاثمالاو راعشالا نم الام عش ١ يف اهفصنت نا لا كلذ كاعد: كل

 نوكيا الثا برد 3 احا لاقو اماعام تال

 دالي 1 3 ف ناليبت

 لو ل نيل يا ا 0 سا

 . [حعزهازهلا يف اوةريناوبأ © مهلا اير نب مرج نم ١

 ا ١1 بانو باثمو ل ينك ءردلا ن 5 ١

 ع

 0و ةارأ 4 6 له راعشامبل قدس اضنأز ءاولث 0 هن

 نم ةهأ اعلا ٍِق الا لثم رش 2 4 ريخ هي نع نحت ريصيف أ

 موفصلاب الن« ا مراك ا ن٠ اورواحاذا ال صان ضعلو



 ظ )د كلل 0

 00 ريخ نافطغ ىبيف لذلا هباححأل لاق ل ىلا 7 ريهز نإ سيق 0 اهفرش
 1  مهيلع ملضف اور اذاف مهمامعأ ينب عم الولخ موقلا نوكي دقو ماع ى يف زعلا نف

 00 .ماعدفدردق ن د ابمومظا هلو معاع كلذ دتشا مهفاصنا نم ءاقعاو ناومودسخ

 0 .قوف مهلع اواو مهو اك نرخا ىلا اوراض اذاف مهتدعأ 0 جورألا ىلا كلذ

 00 زوعيطتسيالف مهن 0 لع مدنلالا كاذمهوعدب يتح يل يب نم هيف اوناك ىذلا

 0 1 ءافلح ف ماقملا الو هلع |وناك امم ؛ي 0 مل اودوعل نأ ةفاعو ءاقناو ة هي عوجراا

 0 عرق .نب طبضالا جرخ دقو 0 دل 0 ةدش نمو مهراقتحا نم نوري نيذلا

 ظ 07 ونب دا او لكب لاق ميكو موماظ و مويهذم ىأ رالف ا واخ دعس يب نم م ىدعلا

 1 ضعل يف ينم هلاثدقو مياس ىف ديد لع ّرلا ةطارنإ نا امو و الثم اباسراف دعس

 1 هل ةلك يف لاق هنم زعأ ملغ ين مترف انم دوا لك سلا قاف سلا

 ا مرار 5؟ب2أ مأو « .ابلعبل ماوتلا ىجزت 3

هده نع ريخو رعشلا اذه هلق ور« أ نأ نا ذو
ت 00 3 ف ةصقلا 

 ! تعمد

 1 1 لئابقلا نش ةدشر 1 ةبغل ةقيدحلا ىف ف ىر ََك هنأ قالاطلا هو رع َن ليحش ل هنيع

 2” لئابقلثم ةعضو فرش رخاالا رطشلا ىفو ريثك ريخ اهرطش يف يتلا داليملا ةمداقاللا
 ظ 0 : كا ن هللا ديغو سدع لثمو ةباعثو ةرصو ةرازذ لثهو ناليع سيقو نافطغ

 ا لاو ىدلاو نايذو شبع يف رطملاو فرشلاف ةواقطلاو توسسميلاو ةلهابو يبي 5
 0 لاكن >و ءارعشلا ماهس ٍبئاوص نم تيل امم ىنغو ةلهاب لثهو مولظملاو مورحلاو

 7 بوسيلا اورك ذ امبرو شام لك ام رثعيو عاس لك اهف بكني مادقالا جرادمل ةلا

 - ءالعلا صئاصخ ىف روهشم كلذو رك ذلا ضعبب قنللا 0 اعقبلا ةيرامو ةوافطلاو

 ؤ رثك اوءالؤه نم عفرأ مو ةلهابو يندب مهن ملالبلامظعم لجو مرودص كلذزوجي الو

 ْ 0 , ريا هبف نم ”لاع ند هديع رش الو هيف رحال م راص ىت >> تفقانمو الوضف

 عاش | لاق مك مباثم راص و 0 صضعل و ريش ءكلا



 نع
 امكح ن ا وثلحشلا 1 #0 ميك

 1 أمرك الو امؤا اهكرذت 0 0 ا نمو مؤل نم ةعازخ

 ىذدسماالا نايفرا ردشلا كلد لثميف لاقو رت نرش الظ ارك + مظف 3 ث يف

 0 ىلا مهف كلاب + .اوماسينأ وتلا ف كابس

 متن الو واح تنأالف # راو ا مم 0

 لو وش تح بيبح نإ ءابلع ف

 0 0 واح ال م املاك ناب ملا ىذا

 نش الو ريخ الد 4 .وراحلا ين 3 * خيش

 هنكش 1 0 وأ 0 راك ا فانصا ماع 0 1 ل 0 0 ءاجحلا ٠ دش اشأ

 ا د 0 0 هديا 0 0-0 قمبالا ند نا

 محل 100 لع 71 وءاوألا تش اح م ملا عاب راا ميلستا اور

 0-5 عاتتالا فو عابتالا و اسفلت ١ 0 وناك -

 3 ةسنا ا نا ا 0 ١ وجابت م 2 ا ودنا قا 4 3 كذا



 ( اا
 2 3 ع ب 0

 تبار دقو اومل أمم نصح نس ةهندبع نم ديساو صاع نم سدعو كلعشس نم ةيص عع

 ناو نصح 3 ةئديعو ناِمذ ىلإ نم 1 عحورخ ه 3 تميل و ةغلأ انلا لع كلذ ةمشم

 تياتناو ر ردد 00 مزحأ ناك ةقيلتلا نت فرعأو ةقاثلا عدؤتبا ناك

 ةليبق برعلا يف نا ةماعلا ا ل يروثلا د نايفسو ميخ نك عيبرلا اللولو مث د لكع

 ا قربنا كاذكو دلو امو روت نم رثك م تراثق ٠ نم دحاو تيرئاو رو ال لاش

 ندو ءابققلا ع ندهو 5 اهزلا ٠ نمو 2 رعشلاو ا رفا نماهفأم مت سألو تملظو ا 1

 ورك دك تيل دقو -:نيدم اهاحو نييمالسا ناكر رداوت نمو ةالولاو 5 ه ايضقلا

قلل سلا اللا ءاحبلا نم أبان ملهناف
وضر 5 مو ترو ت

مالسلا 2 مو ا
 ىلع ة

 اهريستامابفذقلا ةراح> مهسوؤر ّ لع كام هللا بصل يد لورعشل الؤ ةماعلا

 سعاشلا لاق م لثملاو بك ارلا هب ريسي باذع طوسو ىعاش

 مجا ربلا ةحّشف ميظلا 7 8 م رادإ ةعفف انتم نا

 ميغ ي را تأ اطيحلا 6 اياطملا م ند را اندحو

 ف سعاشنلا هطلرب دحاو تيب ناكاذاو نعش ا ضعل ند قاعا ريعيلا دإ> ف 00 8

 اه ريع ريغ و ريغ هيلا تراصام ىلا هلهأ ريصل ريغ لثم لاعفلاو ددعلاو ةهاينلا م موق

 نأ تع ماو روج رشم دقو تاطبحلابو فان انعو ميلظلاب كناذ

 الك الرتماب دك الف 22 1 قلل فرطلا ضفف

 م ا وهو رخا يعاش لاق تأ لا
 ريغ ىن ءاجبلا عضو م ىءاجه ة ةعض م ددزب فوسو

 يندرا ونأ لاق ىتخو

 0 ه نمريك تاتق ل 0 ىلتمتل ند ولا

 5 هان ؟ لوأ نم نهرو زاجل عقو نم رازغلا عومدلاب برعلا ت اكان علو

نس هللا دبع كب مو ةنالعنب ةمملع يب و باهش نب قراخ
 1 كار تدب 1 ناعدح 

 قاتم وج

/ 



 الور ْ
 ىذلا هلبنو هءاهعو هلاج ىأرو هاو ناك توكب نأ ريق نم ةوجم لاو انو هد 5

 تييدلا نأ ىرت الأ كلسمأأ هيلع ةفرلاو هلالجا نم هتبحو هليضفت نم سوفتلا ف عش

 الاو ةلظنح نم لفغد الا ةلقلاو دا مهفرعل س ل ريغ نب ورم ن كلامز ناسغو 2 :

 حالا ىبأناو ةبرشنبإ لاو ىدبملا راكصالاو ىريقلا سيكسلا الاو يرذعلا راخلا 00
 اولصحو ةماعلا لع اوماس كقو مهيراوم نم سايتقاالاو مه رط هبأش نو مههابشأو 3

 هياءام يضتش الوةلجاىف مولا قح يعمي وهف ىميمت ىبرع مهنم لجرلاف برعلا بسن 1
 دعاممو ةئماخلا لئابقلا هذه نم ةماعلا يف الاح اوسا نامرأاو ةصاخلا يف هطهر ىلع 9 0 :

 نا ايتو ةدايسلا لياق ةلذلا ليلق داليا مداقتم ليبقلا نوكي نا ىرخا ةيلبو دلجاو

 مولق نم مم مماكسل نيمكسدف ماتلا ددعلاو لماك- | 2 0 دلو ف ريصل : : 2

 فرشل اولا اووكي ١ ول ةيلع 9 ىذلا ف دا 4 ع 1 مار 04 « لك مهفعضو ١ ١

 م 7 نأ دالو لا ١ 02 00 ةعض مم 0 نأ 30 0 ندو مووخا 7 ظ

 00 نبريرجو مداد ن 0 ديك مدالوأ ن م مثدعل نءو مابا ن« مهلبق نم فرش 0
 تيفسص هلو رع 0 ناكو مراد نب هللا ديع يسان [ميقنلا قاولفل

 اهلبجو ضراالا مانس ةنانك ناكرأ نه ةماتلا ةفيرشلا لاصلتا نم هب تداج ال ش
 ْن , هللا ديع َن دز يب ١ سدا كلان ف ساوعل أب ينا ُى اا م رص : لا 32 :

 مراد ندا نا مف ىف ىأر مث مراد نب مشا ينبو مراد نب لش ينو مزل

 ف 01 لاضفالاو دوملا ف لاجرلا العو قء.سو اههدحأ 3 اذا نير لك ك كالذكو 3 :

 ىف هرئام نيبح اولصق لاَجَرلا نم اطسو رخآآلا ناك اف نايل ف وأ 0 ١
 تغاب ىتلا يه ةرخفم تناك ىتلا هتبارق تراصف ها ىف ةعاربلا نيبتل للفسلا ةميطلا

 ةزع ف 30 ةعمر ددودس لاك قو 0 ف كا 5 ع كلذكو نيلفأ للا لفتسأ ها : 2

 ىلا لئابقلا ءال وه نم“ ربك كص دوألو مويلا ملل اريخ قاع مجضَأ 6 ةعيلضص ىف ةصو 0

 فرشلا 6 نيدزتعلل ف نر طش مهف نول 1 ماوعلا لع و 1 ىلع د ا ب 1 3

 ص لاقو ءادعس اوناكل اهرشو اهريخ لئابقلا لاق نب اهنزاو سانلا أ 3 7 1



 0 ع0
 0 ل ةاووجأ قع رادلا ف ناكاذا لكلا تاقف بلكلا بويع تكف فلكلا

 0 3 ' لثم انو تاو طا رق نر مو.لك 57 ذدخأ اذا رو> الان الاهاصقا ىلع نأ ىتح رادلا

 7 راملا ىلع ىذالا دشأ فاكلا ىف ثاقو اهرخآ ىلع ىنأي نا كلذ ىلع ثبلي مدحأ

 الع ىذثلا مث تيدحلا مدس ناو ًاراج * ةلئاتلاو المل مول هل الو فيصلاو

 - هتوص ةدشب يذؤرام 0 يف نكمل ولو ديدشلا توصلا نم ةنْؤَلا نم حابنلا

 ةءوا ةماداب الا هتوص ةدشب ىذؤي امم كلذ يف ناككل بالكلا ةيواجم ةماداب الا

 ةأط 1 لاقَو ثردمحلاو مالكسلا نم عنعو شيم صخغن ا# كلذ يف ناكل بالكلا

 هراختفا 0 ف هي نا

 ن

 0 ع ّ امي ينم ةَق ل # هريتك ثالك هتءاحاف اعد

 لئالخلا 3 صل نأ الا فيضلا دب 7 00 دال نم 0 نودامو
- 

 ب واخ عافيلا يف قل تلقو « هتوصل يلك تبن حبتتسمو

 .تضاق نرارغلا قوي ةنرضل #0 ىوضلا هسمدق توصلا قخ ءاكن

 م : م 1 1 د لآ لك أم نا للا كالو 5 ةطس َىَح تديايكعاو --

 عال نك نا تنبع || عد ه 0 مكره 0 :هحه

 رارض نب رار لاقو

 : 0 بغار ةرازف نم فيض ا اذا َ يرقلاب مذلا قلا امالغ تعلن

 1 1 .تئادساك لاو باكل 0 نوديأ 3 هن وص تاك ||عمسا ر راس با ١ ناذ

 2 0 0 : درب نب راشل لاقو

 ١ 1 0 > تاسعلا را نيق قرشا و * ىدبع لت بايقلا هللا

 ْ بالك لا ة ان ناعرف لع # تلاطو ترصق ان امايأو



 كتااعلاثب َت را 1 نخ د ىلع 0 ْ

 00 32 #000 ١

# 

 ابتارتا مز ذا تابللاو 0
 احا وادلا ماوس * 0 عيهاذ اا 3 ف

 ندرال هنا لع هلوو ةحااس رك أ هرادقاو ةسفن 5 ةرذق 3

 .٠ نكي 0 بتا رجلا 0 ه رفاظا بهنو 0 : رفح يتح

 53 تي 0 0 ءأو ها 1 0 ري 8 0 ا :

 ثرخا 'يباض ير دقو 0 نأ نع زعاذا 7 نيل ةيبغ دش

 اود 3 3 ناك ناحرت 3 1 دمت تدل
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 ئ أ نابزرملا جاتب مهابح *# ام ةكاوارق املك ممدوزف

 را تانلا را قوتع نفاه 0 هر 1

 ربل رسل قوفدل ترا 3 هنخدى اءللار 50 0

 نم ءايهلاو رجحلاو نانالا نم ةيبظلاو ةأرملا نم رطاك عبسلا نمو اهنم رفثلاو اهر

 حام ين سانلا امأو امسفن اهصتخا ماهتنكمأ ىردن الو هيلعدممت ل املا معزف ةاشلاو ةقانلا

 ادع يم ان يف هيلع تدمعو ةبلك كاندتو لحر ل فردا الجر نا ميلا

 لاتفيلا ةسنارمق قثوا هتفاطاف امينج 2 كد احرلا هر ١ حاصفلاق 9 تراد ٌثثيح أعم روذب

 000 اا اا 7 ا ذذذذآذآذآذآذذزذز زؤز ز ز ز ز ز 7 ة ة ز ز 7 00 0 7 7

 3 1 3 0 و 5 ١ 220 د و و 5 ١ . - مورواع ايدو ١ يكف اقوول عجبت نع رع

 7 0 6 ا

0 1 4 

0 : 

 ا ١ ريصق ل حا س نم فرشأ هنا عر درا * يبريخو وه تأب أباك كاين يأ هللا هاز أ

 2 ناسنا سأرىأرف هناك نينا رخإو لماع نصا رءقلا لظ يف داود وه اذاف طئاخلا

 ١" سرا وه اذاف كلذيف ناسنا لمأتف رمقلا ةماظ نمعص وه ىلا عجرب مث رمقلا ف لخدب

 هلت تاق يلع با ملا عرش دغلا نم ينحبصف هتأر دق ىلا هتماعاو هتح زو لاق ةيلك كيذ

 0 ىراربل ىلا كههج وو ىلع قضوا حبلا تكرتس كنا تاتا دقلف كب ءاجامو "كتحاحام

 تاق لاق كيد لعع تساطاو كيلع هللا رتس لع رتست نا تلاها كل دك ثامح لآث

 آو 1 وز هل سيل سراح لجر لك كادف تاعج لاق ةبلك نم تيبتشأ اف كابو

  مارول لاق هضعننا فاخن اف تاقف لاق ماسجألا ماظع نك اذا بالكلا انانإ كيب وبف

 ر طملاو 5 ريلا لل |١ اليف هنأ ا قابا اناخدات أذ ةعم تاب دقو هل ىف ل سراحلا ريغ أمم كلذ

 ىلع دقعت لبف هلأسأ نا تيسنو لاق هل رقتسن ل هلك هبعون دارأ نا هنا ىلعو هتكرت ال

 دّقعتال اهلعل ىردأال لامفةنس نيثالث دعل هتيدلف تالكلا روأ ليعدفعل © سانلا روأ

 ةباكلاو باكلا نيب ثدحن ءيثوهامنا اضيأ كلذ لءلو هلصأ ىلا ايف هلخددال هنال هيلع

 احتلالا 6 مل اهلتخا اذاف

 نمد بيط نولك نومدج وف

 ئ تلاوملا تانأ ةماعلا د لاق وه بيطف تاقف لاق م
 00000 رارلا ةدشلالا كاذام لاق كلذ تكو تلق ءاسنلا نم

 : .تمزتلا اعرفلاق غارقلا برقو كبلصيف ءاملاراد اذافهل تادف ل يتح دلل لاطف



 0-7 0180 ١
 ار ءث بذعأو اهاوفأ ءيش بيطأ بالكلا ناامأ لاقمن اهليبقتا 0 َت أل

 ىلإ ابسأر تكف شلح نما نا سن مادق ن هرم اهكينأ نا ن كمال ١

 يناف ت تاقف لاق ىهجوو يف مدلك - كلذ ريغ 1 ينا ىب نظن نا نم ظ

 ةنوتلاب كدب ةقفص نارا ذتم لمعلا اذه نع قعر ' له كيلع 0 ىذلاب كإ

 نحل ينا للاولاق اهلا نحتل كناو تلقو لاق كدبمل سبتحاف كلذلا تن
 ربصي دك مل اًئيش 0 نمو ءاسنو كر أءمنمىلو نين ارم كد ْ

 ةيومش دخ م لاق تاباكلا كيني نم سارملا يف موتلأ ٠ فرعت له

 انراخ ناك اسراف 0 اجلا اسراق دهو اهلا ع ضر سراملا بجحشي ذخو

 جاشلو حبقو لزهو خاشوةنس نيس بالكلا كاب هنا مزف ةاقاح نا و

 ين ا اق هك ان سعال :

 لاق مهلا أو مرد 1 0 تاف آلا هذه عم .بدك# ظ

 : نا ريلاب حواعسلا نيط سقيلاو نويفذ : حالسلاب ىذالا ىلا من

 كول لولا أل رذقو 0 ١
 -- كلذ ِق 0 روئسلاف نودصق

 تاقاواعلا نك نع لاق هنا كلذ ىف لسو هيلع هللا ا للص ين ٌ
 رك أ بالكلا عف مفانش رأملا 00 ف ام 3 ءامتال 1 رادعم ريا انسلايف ب

 لبلاو نوذربلا الو سرفلا ميقب نأ رويغلل 0 ِي ا :
 ا
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ضف ءايظلا 0 سدت
ما سود ن ٠ع "الم

5 ا ادبف ف
 ١ ف 0 2 

 ظ ارقلا د د هنم ن 0 6 ”الاو 000 لدتا 0 مث هلل“ ىلا 0

 _ نأ 2 ا ءاسنلل جيهأ نوكيام ام هايم رك دلل يثثالا بوكرو

 اربع ايما د او لومر م ءارا يع اذا لارومألا هذع نود 1 باكلا

 مونلاىف | ضراعي لومرغلاكلذ لظ لزي 1و اما أبلعي
 0 ْ تدعو ةلفغلاةعاس اهبهشو

 ىلا مظعأو لجأ وهام ركذ مكر هيلع ردقت امل راّتحالاو هيلع ردقتال ال ينقلا امل

 نع نايبصلا نرّعيام ىلا هيلع عينشتلا ىف نورهذت منك ناف 1 را وعات

 كلا ىلا ع تايبص يأ. يذلا نأ ولف شيرحتلاو جيهلاو ككحتلاو ضرعتلاو ثبعلا

 00 رنا ةحر ميلقأ 0 ثا ناملاو و ثسعلا ف اصاب حاملالا نم

 امم حبقأىلا 5 م ةفشذح نب ندحو ةرارز نب بجاح ىلإ مصاعنب سيق و سبق

 د أف دعلو ةئاللا ناو هلا دب قوف ذخالا مهم كرت نمو 0 لا هيلا

 لع موهو ديملا ف وهو هيلع ددرتيل هناو هسفن ءاّملت نم هردعف يد ىلع بأو

 درا اساورتساوت [هيشت ىلاعت هللا و قلخ ربك اوفي ءدألو همشي الف

 2 ضرالاف الو هبحاص تا |اهنم دحاو ل الإ | ردلا ىل ا ذل

 هنو ةيشب بلك هنم يندن نأ ديل ل نا ىلا لمحو اور ل نرد توع

 ةفاطلل تيم مأ اوه أ مدنع همش ىف هيلع ني
 8 ايحالإ 1 اال هلو ه_سح

 1 : اذ ٠١) لاق كلذلو هتسأ اونهدب ل تيإا نم كلذ نوفرش مهاف دوهلا

 0 / ْ ةيدورملا ندب ابان

 0 م 0 هل وح اوةحو نهدي 10 هتسأ اوحسم تيم ممنمتاماذا

 0 3 دلا تانابنج ند سلوق باللكلا تاج 0 ذ اذاف اولاقو
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 امنا لسو هيلع هّللا لص هللا لوسر تنب 0 نافع ن نا هللا ةع د1

 كيدرقدق هنالك تار :> نم هن 0 0

 ميسا اد هب نانرلا نبا نيع كيف رددوا ا ا ا

 م امل تنب نيعيف هتصيصل 00 كرد تاووتاف ةر جلا هب 7 ترم

 دوساوهلك ابهحو دك حالا اسر خعرسصلا نانأف ةماهث لاق سرنا

 بجعلان ما 8 ىف 0 اذه نأش 000 انيعلا ترآنو ناتو : ١

 00 ضعبل امون تجرفن ةنكم يف ا 0 -- ةرما 6
 نمأر ىلا ليفأ رخآ كيرذو لاق هنم ىءازجاذه ناكف هيلا رظنتل هذه

 نأ شرف نم لجر لاش هياعو 2 مث هتباؤذ يف *ىطو يا 0

 باكلاو جاجا | مكانا ناكام كاد زب وذ نع كمدلا .اودرطأ مدملا نمكلذ د

 نمد هتسا رح هللا مفديام لبا 0 " ىرخأو 2 ادب هل ناف لوش مك ن 0
٠. 

 أتي كيدلاو احا لضافلاو دوبل أ وهو هم / 00

 00 3 ناهربلا ىلا جا تح يذلا لوقا مراده 3 ناطش 1 2 و ٍ 0

 ةيشاملانم 01 عنمو صودصللا نم سانلا لاومأ اهتسارحو بالكلا ُ ئ
 نم ىعدب ام ميظع ةيطخو مأع هعشو نابع كلذو عرا ما كاع || عف -

 ىنعم ىلع طق فقو الو ةساّقملا فرد اون نزاوب لو لباكب ل نا طمشل 3

 بئذلاو باكل ءاوعلاز وكيو ءاسنلا ىأر زو دل هنأر غلبم ن نأ لع كاذب لد ْ

 ْ 0 ةهانلا لاق

 ةئيطحلا هباوض ةغبانلا لالا 0
 «ةارح -54) 0.



 ٠ ىتو.تكرتف ؟راج كأ ما َ#

 سعاشلا لاقو

 #0 هب ا 3 ل ]كت حيشلسم و

 »0# يرقللت وصلا عمستسمهنوأخ

 دو را ةفعأا عا ام اذاداك

 ةمورلا وذ لاقو

 »« ةءاوع ناكانوزغ بذلاد

 رخخا لاقو

 #« همالعا ةسماط لهم و

 روظنم ن ( نابز ) وج, ةفلعزب ليقع لاقو

 « ممدوسل موق يف هللا كراب ال
 3 مهرارش الا نزام نم قس

 ةماس نب ناليغ لاقو

 * هل ءاشعلا نيح سرعمو

 # ىقّراو انهو هش دق

 3 . هترثش ىوعل هتكرتف

 * ابعز- ءادرج ةف وذل

 طيقل نب ساغم لاقو

 3 ايداع برطف بثذ ممم ى وع

 ةبا رق ىذ نم نسحمل ل نهاذا د

 : عيب وللا وهو هنع طمسل

 ٍ م 5 عزفيل وا باك حبيل

 2 نيببملا ناي ع كلم تسلل فلاحا مه كل

 محا وه و ه4هح نم ةماكإ

 ْ لثم ليللا رد لا وع

 0 روك لعدودشموهو ىوع بذ

 روظنم نب نابز لوح اصلا قوف

 لكلا وألا ىلا
 لذج هناك ةالفلا ىذ

 لكش ةرفق »اص لكلو

 لحس هناك سولي بحل

 انييسرافما « تادد
 : 5 0 اهموهطواهداسجأ تساهامد



 ريطأ تدكف ناسنا توصو « ىرضشاةمال

 | حبو وع ارا يلا د . 1و ىرقلا متل ن :مموأ ارث و ايغب ناكاذأ

 عاش | لاو َس ائلا م . ىلإ كلذي ىدتهف ١

 زا ضرالا ن م ا 6و اننيلا د يرانا يرثلا لم رمأ 3 :

 ادوبعو ةناما كك يعراو * ل ل

 ادوقر نهروع تكرت ح0 يحضلابكاهأ بالك 1

 اسنانك 00
 . رانلا ىلع هيكذأ درولا ريثملاو *

 راقااو قزلاسر فرعي ناكو « ىب

 ىعشلا رامحنب كلام حدع

 لذر لك كراو مهيقل ا :

 لزيو سدس ةلج ماظع * ضاخم ن 0 اناا

 لله هأ تيذدما و ا # ىباي 0 تفرع دقو

 لصأو عرف نم تئشاماحلا « دايز ع د 00 كل ٠

- 2 
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 ةكنف

 الجر رك ذد اهناأو بالكلا سنأ يف ىعاشلا لاقو
 »+ اهعروراشعلا قاوسأب فينع

 2 لا لاقو

 ممل الار تروا تاب
 هما وذ لاقو

 - ىننفلأ تح ىىلا بالك ار

 كا نب نا لاقو

 0 ع

 »* م أربق لوح ةئئح داللوأ

 0 مم رجح ةيقن هوجولا ضب

 سعاشلا لاق ىنعملا اذه فو

 0 ملعسم ىف كتم تا 0(

 5 م رضلا الك ةافعلا تيفك

 * ىلعملا كالت رانا سعد ىرب

«2 0 0 - 7 1 

 : قيفر ديرثلا ماقلت نكلو

 قرط تاياغلا رايد ىفهلا * هن و غضم باكلا لظي دينس

 ىودأا كك للف اك ضيأب, ترم

 لحر ىلع توبكنعلا جوسأ تدمو

 اة

 لتلا ل نولأ 6

 رار هلا عر

 حبنتسا بالكلا حبقو
 حيفألا ملاك ديما

0000 0 

 1 0 ن ةما لاق ةديدش 00 كلذ 1 كيو راعشألا

 0 كلو كارهم تاغ

 لوألا ينملا ىف لجلارازبلا لاقو
 0 مف س اهلا فلا

 (" ماصع ن لا رم لاقو

 بيصنل تارالا هذه يناغالا تدحاص يورو ) ( ١

 . 3 ارذروصملا فرشه ئزذق

 ر>وريللا ىنتم فرس |انم #*
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 هيصأغ نام مهرب ٠ هسموق ىلع زيزعلا دبل
 هيصاع ةلها كرادو ماوأ نيلأ كبابف ٠

 هرئازلا اهشاب م 2 0 نيفتعملاب نأ كيك

 رطل ليلا نم ودلال رتزيع كنكر 9

 هراسا ةريخج لكب « ءاثل نمو اطل كل

 اجايتغل ىلا ءوتشمل فاو ه ناس هر
 اهتالك ىلا _سنأت مو اروؤز 14 نك | ماهم منع باغ اذ

 ابا كوح ى 0 الو ساه ثيداحأ ىرادلاب انام

 ايانتجا ومالا ةاوس كيفكيو « هؤامكيفكب نطبلا بارقذاو

* 

 ةمحش نب رو ةماواو كلكم ينكيو هللا دبع نب متاح واو

 أه ريمض حش سفنلاام اذا داود نب اوما 2 0 |]] 5 1

 أهرب ه أمرتعل نم لع لد * تدوعو 00 فالك نك

 هبا 0 00 يع 3 5 0 باكلا ءا ءاحه ن
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 ا( 00000011 دج و لو نيسدف دارأ ناو نيب تكلا خدم هرب وف
 ُط وتك برضلا اذه امئاو هرسا نم ىلع مؤالا امئاف هلهأ هرسأ اما باكسلا ناكن ف

 7 راتلا لع ىلو ممأل اولاق # موباكفايبضالا حبنتسااذام وق

 ا نا لاقو مثرغصو مثرعأ ريح نكلو فوك ال اذه نا مولعمو

 رد هتادف تحن #« حبتسم قراط رون اذاو

 ا ْ هيبم نبا لاقو
 70 اروسنلاو راودلا اهرئاو> * 5 روش نم ارلخا ايل

 )200 داواتذا توملازهأو 8 دمج نيدن نملط نا ايف
 0 اروع الك دكا تب هر حا نينا لك كيلو ظ

 00 يبا عأ لاقو لثم وه امنا نوكيال اذه نا مولعمو

 1 . رف ا ةييشرا اا لآ هب. ةضرخدجلا بسك دفق 8

 0 )0 اكلاو ءاموكلا لا هنرك * ةحابل ميركلا باك لاح

 ١ 0 همه سه 8 لاقو

 0 هعرتو يعادلا هب فزي مش « اج 1 بالك نم ةحر

 ا ل ماب

 متانياكلا امنا حبش بلكلا عد هيلك مطب وهو هيلع انمحه

 ه0 رخ الالاقو

 ا |متود نم ءارذملاككرانو ٠ ير ةيشخد هلا كك اك متو.

 ظ نات ىنب ىثعأ لاقو

 ادع 1 تدعم مطالع * ورعد 1 كاع اذا

 2 : ةئطللا ف 5 0 اباثو

 5 ىو هتان لع #َ فيا ةئيطحلا هللا حبق الأ



 ادقوأبلكلا حبني نا يبألماذا « ىتفىلإ الا فايضالا
 مئات باكلا اما حب كلا ع 1

 عمان كك 0 50 0

 ”كدقوأ 0 || م حبل نا يأاماذا

 نوةشاربو تاكلا ركذب نوذشن 0 اذهف حابن لا ىلا,

 ريرج وهورخ هلا لاقو ةنئتطا 2 هور د 0

 فكار ةعبر نم ينانأل نذا .« 0

 براقتم هوطخ رارعل دم #

 3 بذاك وهو ةعاقل نم رظنبو *- و 0 انينع

 ل 0 ا 7 كلذ 0 هتكر ا



 3 قس

 مدل 00 اذا اهو فام الا تضعملا راما لحل

 0 طا ءرفصأ رق لفي * ايلا ىلا سيلا بلالا يثمو
 انيلع كاف ترو لب ثداح * كثار نم ةيجراخ نكحت ل

 ىثعالا لاقو

 - اريعيلامف تقرقر فيصلافس# ورعلا 1 ر دريد 0

 اريرهالا باكلا اهناعاب كل لل نكتلو

 ظ لذملا لقو
 » اهعاد نركملا ىرقنلاب صتخ مرر ثلا قاسي ةليلو

 ١ اميعافأ ىرست الو ءاتشلا نم « ةدحاو ريغابفباككلا حبنال

 7 0 : ْ ١ قدزرفلا لاقو

 0 د ماك ىلا تود روك - © .تكتهو ءاملا قافآ رمح اذا

 فحز 0 تداف هفر  ؟ هانا لق لودشلا عيرت ل

 فر اا د نم كمل اهل .* ةرثد لك تانطالاب تكتهو

 00000 ]رط نكحو « هناي لدصلا ابعاو ركابز
 مز« املاو انهم ضيرل 8 هةر نع 0 بلك لتاقو

 7” 0 فدنم نطق بينلا تاورس ىلع * هناك عيفصلا ضيبم حبصأو

 * واقل ءزملا هيلو لوألا ءزالا 5 0

 ( ةفورعما راعشالاب باكسلا بحاص جاجتخا باب هلوأ )



 . « ناويملا باتك نم يناثلا ءزملا »
33 

 رابخأالاو ةرئاسلا لائمالاو ةفوردملا رامشألا بعل بحاص نس 0

 براجتلا تجرختسا امو اهف نايعلا ذجوأ امو ةروثألا ثيداحالاو ةحيحصلا

 ةدارلا اهلامفأو ةذومحلا اهفالخأ عضا ومنعو قفارأاو مف فان انلل فانصأ ن نم ا

 تاكلا ءاد نم م ينثنأ فارشالاو كولا ءامد نأ ىف بلطم 0"

 بالا هان آ ىذلا أبن مهبلع لتاو ) ىلاعت هلوق ريسفت ” يف بلطم ٠ ظ
 ْ بالكلا ةهارذ ىلع هن ١ لدت ام 0

 -بالكلا ىف جالجلا ن ن ع ةز وج د 1

 هنأشو باكلا يف رخآ 1 باب ٠ ض:

 سانلا ةنسلأ ىلع ىرجن ام باكلا ردق ىلع لدباممو ٠

 هام وده سلو باكللاب هش ام باب 1

 هلك ةرعم ىلا 0 ام

 1 5 ا
5 2 5 
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 ويس يزلااحل :
 يي

 يانا ْ
 0 4 تاكد نما ا لا ص

 يل :

 3 ناوي 8
 2 ظحاملا رح نب ورم نام ا

 0 هن ر هه ةئس يف وتلاي رصنلا 0

 2 ظ وهف باتكلا اذهو ظ

 2 4 بردلا ك2 ىف عماجلاو بذئالا ىف عرابلا ل
 م : 0

 هك

 يلا ا 0 1
 2 5 ةعيط 6 ل ةظ 2 0 ف ودح ا

 قنا نفل وتاتي نقال

 م٠19هو ما نس



 نآنس ينب هوج ولا ضييبلا نم
 تلقتسا اذإراهلا س.ش مل
 ص 8-5 ةاسأو مراكم ةاش

 قدزرفلا لاقو
 0 ارد نينا نيم رادلا نم

 تايقرلا نع دق نب هللا دع لاقو

 1 4 تيعشاف نك وع

 0-2 قدحأو نا ىدنكت ||سابعنبا 0

 0 ر لبق 1 املا ديع

1 

 0 ار 1 لدا د 2 0 0 نعو 0 عاجلا 3 (

 0 0 : يللا ءاد نم ءافش كولما ءامد نإ (برعلا لو م

 8 2 ؤ : 1 تمول 02 لاق ادهاأ :مالك ردص ف ا ام

 27 ا ين يف رجح 0 ريب نادك نالكغا ى أ

 د#

 ان

«+ 

: #َ 

 .نمالوللا 0 - د د

 . : ا ”ىذتسل 1 كن 0ك

 0 هلا هيغل ع و

 : - ءامشلا ا ندور اح

 : ند ءافش وو توت



 ينشتو باكلا باكلا ةضع ن 0 5 رالاو 20 ذل 0 ناي م 0

 .لاق مث ءاهتفش انءامد ضارملا لكلا برشت ولو : 0 لاق اك
 يلءاج وهو ةبرفلا ن مداع كلذ لاق. ب . . فادأ وه

 فقاو يماطنلاو لابك نبع د * ةنحم نم هل ش

 ْ فراص هللا هداك ءىثل ساو د ةنيق ارهدا

 ميركلا مدلا نأ ىنعم ىلع بلكلا نم ءافش ك وللا ءامد مهلوق نأ ن 00
 ضعاشلا لوق ع ل بولكلا ءامد

 لبتخ دا وذ كرو 5 3 دق ام سح نما اك

 بضغلاو ظيفلا نمبلك اذإف٠باقرو مجاج برضإ بلك : ممل

 برش ةقيلا ىف امد كادعنأ سلو 0 1 ندا
 كر راع د تلا كلذ ناكل ات اطنلاو م

 ءافش ىلكلل مولا ءامذ * ورع ناةباعث

 ةعمر نب ديبأ لي

 نم 00 1 0 2 0 0



 ع

 ٠ هدم ه ولعح دقو لولا ت ايلا يف لخدال يدنع اذهو

 0 حامل هلا ف كليدلا عابط ة ةوق لضف نم غلب هنأ متعزو : باكلا بحاص لاق

 اهلك اهلق بارتلاو مبرلا جاتن نأ را 0 تشتحا دقو ةجاحد دفس 8 هنأ

  عابطف ةلحفلا ةباذب كلذ يف هو.تامجو ةدحاو ةرمالإ اهدفس نكي م ولو اا ويح

 | كلذ لوأف ناسنإ ضع اذإ راكللا نال دمزأو ىوقاو بقناو احاقلإ حا باكلا

 0000 ءارحأب هحقايو 0 : مث يأ راصف هعابط يلا لقنو هلثم احب هلي نأ
 0 كلود وت ىقلاو نيسنطاو نيعبطلاو نبرصنعلا نيببأم دعل لع بالكلا ر 0 قاع

 ظ هنأال بيجعلاب جملا وهو باكلاو .كيردلا عابطىلإ '”ةلك اشم برقأ جاجدلا 0

 - كات هلثم اخأن هلاحأ حاقلإالا و لاح الا عم ماهو ه1 ىدلخ نم اركذ ليخأ

 2 - نأ ذودمت دقو ٠ 1 ال ناك نإو جانتو دالوأ أاذصلا تالكل |]] كلتو صارد 6

 ١ يذم ةلغبلا ن مل 2 اعإو مش 2 حافلا آو ٠ يتم لاغيلا ن 4 تالا. |١ دالوأ

 "و .يئاجتلا ىأ ة ه1 سوا ند دوساالا ناك : هزيغو ناظقيلا وأ لا

 0 | كتيطعأل يس مادبا لاف ه هيأعأ َن كم 3 َن مصأع ى ى 1 ترا اهلا تب يغخو هنأىما

 ٠ 7 يصوأت تولا 3 نر رخل ومع . ناك اذإ ىتح لبقأف باكلا ءاذ نم ب اي

 0 كلذ 6 و اك ! ءاود هملعل نو دولا نس 4 ا هنا جوز نأ هناوسعأ

 ظ < دوف 0 .مويلا ىلإ ىإ وهف 1 | ءاود هتملعو 0 حاكن هتحوزتف كل 3 لا م

 باك كر ن#“ م ىواذب. لحلا ناكف ثرأ 1 تي عال لا ةمادق دلوو ةمادق هوس لإ
0 

 لاف سعاشلا ة ةوسف نباوهو سادرم ن ةنبيع لكلا نا ىوادف ارمعو ةبقع لح لا دلو
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 الاطلا مأببال نم تللمام «..الاجلا كما تيتا 0
 5 ْ 0 أ لقد ا

 بنطلاو كمسلا نيب ديعب * بسسس ءاضفل تن ب راب 1

 تدأتلا ندا اه وذأ دق * بلك ! اور دق هتيفل 1 ْ

 فرملا ناقد وغلاف شن بكنملا نابتس ىف و نم ١

 كتنرأ نم ةنقيلو اف 8 بتل د حظ 00
 تاق !وأ ةورذلا ةيولقم #3 باعث نم ةيواسما ها 1

 تبعضصملا ,ردهردب . لحرصو # ل وتلا مالت انأع ش د و : 0

 ا ا انشا اتا امس تالك- | ء رد لع هن دا هنيص 0

 نوكي لأ دعل هيلجرو بلكل "تلبيس 0 لوط نأ كلذ ديحت ْن 0 لاق

 قزعلا ليوط ا سارلا ريغص ن زوكب نأ 7 وصلو لاق ةعرسلا نا نم 0 ريرصق أ

 كيعلا ل 00 و صدا ُّط رثم ا لن 000 2 و أضعل ةاخ 2 هيشن 3 و 0 ّْ

 اغيل ا ةأط هب 5 0 تدك 0 0 0 تاو مضل لع ل ا

 كلذك ناكاذا هنأل نياحرلا ليوط نديلا ريصق نوكيو هن لل ا 3
 ا نك

 ههنا

 ما اققر نطرالا لعام رس اقلاروتلاو يملا طر سوا ٠١ ف 10
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 0 0 عفك) 0

 ا 0 5 الإ ةومستلا يف برألا ا ل اولاق يارا ةلزن- هيل ع

 0 1 ام نوكيو اظي اء ردصلا لوط نوكي نأ يغبطبو نيلجرلا لوط نيديلا ريصق باك

 0 مناص : الا موعض«نيديلا مقتسم نيد ضعلا ظياغنوكي نأوا ضي سعدردص نمضر لا

 15 كلذ ريغو نيطلانم اهني ريصنال اناردج ىوه أ الغ د ؟م'اخاو ضع ىلا ابضعن

 1 ] .لصافم نيبام ضلع ربظلا ضار عنوكيوو اطيششن دا ىلا ىت ىذ نوكيو ٠ اهدسفيام

 200 ل ولع و .,بذلا 0 نابيصي نذلا ندخنلا نا ظع نيب ام ضرع هماظع

 ١ 1 أ ةدلجلا لب واط طاف ىلا قدر ليحلا نيد ن زوكيو اعمل ديره امهظياغ نيذخفلا

 1 'ريصق ريصلو ءانغا هتكرف ن جوك الو نيلجرلا ميقتسمو ردصلاو نيذخفلا نأ نيب

 20 ْ لا اوط ثانالا ن ا نا هر دار دام نع ةيقذ عنأت اما ناد نوقاسلا

 ١ ا كلذ. تاغرب در ةوهلا ىلع لدي اهرءش هل ا وك ذل كلف ركنو تان الا

 0 رمشلان يو ٠ ٠ شارل تاوذل نب رلا نيل نمعلرالا تاوذوريطلا نم نم حراو ا عيج ُْف

 وق ناكل نوكي نأ ىو لاق ا اص ةمالع ليلا .قاتع نم رعشلا تاوذل

 0 1 ريخص .نيينلاب ما ع رق نينا يل, ىذلا مظعلا ن وكي الو ٠ ةللبلاو ذوةملل ةعزانملا

 دربلا ىلع ًاربص ابلقا اهم هوسلا نإ نولوش منأ ميزو ٠ علاصأ ثالث ردق ىف
 ,  رحلاو

 7 نا يش اهدمن سيل ىتلا هرفلا ةمالع نمو لاق نورعلا دوس نك اذا هرفا ضيبلا نإو: ]

 0 نيقاسلا نم هعطقن نا ىنبشو بلم ناذلا سارع وا نعال واو هبقأ - لع نوك

 3 نس دقدنلا زيملا بالكلا همعطن ىتلا ء ايمالا بخ نأ ولو دلو رم هعئعام

 ١ ظ .ليخلل 0 تدلك كلذ ,ناف تءز نم ءىث هيلع بصي هام يذلا ءاملا ن 0

 ؤ اه اهرب عراك او خوب هع بدلكلا نامنإ يف مادطلا ريغ لاقو هودع هيلع دتش

 0 نين تاجر 10 تاك زوق هم مط اذ ن كاويخ ايمالتع انف ماعت قا

 1 نع نوي ع :> اباش 0 كءلاهنإ لاشو هئمسل امم كالد نإف .,تارم ثالث ا

 ؤ ١ . نيخ نمو الع ووكلا مو ب 1 0 ادا نمديرثلاو ٠ ٠ مظعلاو رظنملا يفو ديصلا

نطب لا عجو نم با لا 0 يوادب ؟ يل
فوصو ةيلا 0 1م 0 ناديدلاو 

 0 1 ةاش 
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 م نار ا ءاحرو 0 وا . لمستسي 00 0 ْ

 نم ريخ باكل 1 جالع نم 3 لاق هنا نادم لها ن م ىدسالا ناي رط

 هكنم اينيسصل ةضاخ ءأ زلال ذخأ 1 ءاد وهو ا يدكي هرألا ىدك لش 1

 هتجاحت رفظإ مل اذإ ءادك | لجرلا ىدك أ لاقو امنع ند رك

 8 د .٠ ا ف رفح ءالل ثيلاق 2و هن الص يف .عافرا ا'شرالا د

 نأ رد ٠ 0 حملا ليخس تاك دود اهفاوجأ ىف ناكاذا بالكل 1 ل

 . باّتملا نأ قطنلا بحاص معزو ًاوبتف اهم لك اك امني اهفرعت ةعيمصوأا

 فادغلاو (لاق) احا رفو أمضت ٠ ناطل اطر هم ان ل ل وادع اعد نا

 فادغلا ضيب ٍ 0 د ل م 00 ضِِب فامخ فادنلا 1

 : ا ةأد ا لاتق فادغلاو ةأدملا نيبو لاَ ها رفو 0 ل لكأيل : 1 0 فاد 2 . يلا 0 000 راض كلذ 00 نو 00 د

 ناتق “قار هشلاو ٠ ةلاغ رطاللا نيدو ٠ اربط عرس ار كاع دشأ اال علا

 لك آي ةياظملاو ةوادع ةناظملاو ثوبكتتلا نيبو .:ةبلاطاز. ةلاغ رطأل

 ًّك وشلاب سعاذا را قذال هللا اتق كلذ هثبعو دا تل ُك وكاد : وفصعو 9

 كوشلا روفصع ضب طقس راملا قمتم كلذلو هب ككحت برجوا + .ةردب
 ا ل ةادخار رو را دور و روذصملا 0 ةلدا و ابشع نا ُ

 رطل رثلا لع رك مقبا 5 كلر 1 محللا لكأي هل باءثلاو 1

 بارغأاو م الا نالك أ امي اعنأل 0 هدد الخ قرراو بلاغا

 نييك ىف تاو كا عدلا فارق تاو تال كك وأ نيشلا ِ 3ك

 (ناوبح ب «)
 كي
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 ”(سعا ا لاقو )امن وع رد اعرو اند م هيراطقلا ماو رزه

 ١ تارغلل راجلا ةوادع 0 باب قد ا داع

 0 006 نأ زوج ال ل انما بحاص ل لوق ن ماده فرعا و

 0 بل أك لاو محلا لك اقرزلا ربغو هدحو قرزأ اه>راو>و ريطلا رار 0 ناد

 : محللا ل 5 ىلع |هعامحا هل هنوادع

 5 0 واذ سايقتلا 6 لَو كلذو ةمارق ا دس نأ نإ باعثلاو محلل 0 ع 0

 ل ءلاو روجأ كلذ ناك هببيصأ كلذ ٠ نم م قرزلا يطعإ ىت ند ةوادعلاب محلا ةلكأ مي هل

 2 اغإو سنع نا لئاقتو رول لنا 2 ةنطلو لاق هنع رايخ 9 ف ا كف مجرما

 0 0 ل تارذ نمنذلاو رمل هم باقعلا ضغبيلف

 آو تابللا لك اي رزتملا نآل دحاو تييىف اهاوأم ناكاذا سرع نبا: لئاقت

 داع د ةيطلاف لاق نابقدلاو ريزانللاو لاعو لاو ذفانَقلا تاما لك أي ىذلا نأ .

 | دسألاو ةيلعإ قدا صام تامكلاو باعثلا قداصم بارغلاو لاق هبلاطت ىهف ريزتللا ن

 ظ 0 ىو ا او اهروك ذ كإذكو ديدش فالتخا ةليفلا نيبو لاق نافات# ر 0

 0 هللا 00 0 كا ط رللا 0 0 كيوتو ا عضعل لتاق اذا باد لا

 دكا مآ هموكإ ىت < هل اولا ا 5 امرو ذ ن٠ بعص اذاو ابعردتف

 هفاخو تءص ذأ 0 نا كو نكسف 4 0 اويصع بعصو هملخ دتشا اذاو 0

 0 0 37 كلذ لعفا اذاف 0 لخ هءوكي ىتح هولهعو هوك ربذ هيلع ا مو

 زف ىلا اوبهذو سحأ اذهو رودملاو' ليقلا نيبإ د ةوادعلا هوجو أو 1 .اهكأ

 الا فالخ لع ا أ دهو 00 و دشأ وه أمم عزف هورإ ١ رواجا نم لبقلا

 م ظرف دعأ أ بئذلا ن وءانكألا 1 0 بابا كلذ 1 00

 0 ل الا نمىغو (ب الكب م1 3

 رفاطا تاوذ يف هلءءتسإ م كلا ماو هعكش عر 0
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 بلكلا هيف هبشأ ام لكب ًادبنو باكا رخافم ىلا لولا انب مجر( مث) لع
 0 د 0 لسد ا 5 'آ

 دإ اطل 0 الذ اة ديزأو خل 0 ْ

 1 0 || ةضع ءاود اهءاود نان هتضع امأف اذ كلانهام لكأ ف هيل اع

 عملا دس الا تاكا هيف هيش امو «انسأ قابل دع كاد

 01 0 نم هرابك- || عضب ملا عا ءاتنو 0 و معو يدش ا

 ا اذا 10 همش نم اود عزا او توفلا فاخن ىذلكو 1

 قريفلكلا ريك وهو اب ] كَ نأ امإو هأ رثال ثُسح 00 وأ الم 1 4٠

 ئىش همعلام نإف هضريا ماخعلا لع ضعإ تتاح او هعزانب , روس هل

 ةحلاو ب اح نصر 2ك هغيدسلو هنرمثسل هنأب 00 وهو هعل

 ةنضلا غضم ام مف ب أملا تاوذ ريغ 0 تل اهارلا تازذ 1

 00 ا ةياع 0 ا 7 0 1 0 3 3 كيش 5 0 1 0 -
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 00 ناسنالا الارهاظ ماس 1و ى ءانجأ ميج 0 هل سال ف سالم

 0 .عابطإ اسم د 1 و نم قاع .اشن : ناش دولا ىف سلو نك لاو

 ! ١ ةينبلا و ةكللخا ءأ 0 أءرماحتلا ريضل 6 ْى ل وضعا 5 دل وصع مل ىَدح هيحاص

 ١ ش هنأ دارقلا تح 0 ىرب يح ا نكفو> 0 هع 0 اتم قاما سمغو دارها قزاب

 1 ١ كلذ 0 نيياكلا م انتل ل ود لا ماحتاالا ىف نرحل هن بو رضا, دارقلا امو لولو"

 1-0 ولاق ضع موضعل فتلاف عارصلل نييةتللاو فويسلاب نيعضابتملل لثملا او رض اذا

 0 ظ تحاص زف بالكل الا دافسلا نم عونلا اذه سيل و ةلظامتملا بالكلا ل

 0 0 ةيراج 00 دق ناوزغ 3 ليغاعت ناكو 2 اك كلذ ُّق بايذلا نا هريغو قطن ا

 1 0 امردش الإ هد ع ثكم و 2-0 هلا ة هعقو تعءقو اذا تاكو نا 0 ب بو تنك
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 ظ  معأ بلك 01 ل - جا ةنوخأ ةباكلا فو تبدع ان 0 بضغ

 | 5 اى هعشو هاكش دفاس لك ىلا ىدؤتف رفصأ اكو ضرأ باكو دوسأ باكو

 5 ةعاطملا لوق ىف ملاظلا ل كلذ نوكيام

 0 دقوم 0 هر ى ناو تالك# ملا رو نما ندس

 نم كلذ هتك "لؤ بالكل ل 5 . شعب 9 || ملظي 0 لاق
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 "لمعلا العأ ف نيل

 ىوالا حوص يلا نوريسإ 1

 ىرسلا كاطام دب امانعالا

 ادللا تاليف تال ّئ 0

 املج ىلتخ قرنا كن
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 اصحلا كاد ودور حع

 500 مع ف تا ع

 الدب لا سس م او
 الجن ريغ نم نالتملاو ندع

 اضذلا رج اهعأ انأك
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 1 تيلطاتلا ل
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 يملا نإ دع 0 1 رث
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 قلك هةر

 ها د ىف نزيل نكلك
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 0 ع دلو د 0
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 هد و 0 افرع 0 2

 اذا 0 هحبتق ندي ر
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 ها توما د تنل تنثلب | ملا 1
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 2 اهديلو ىدان ال شبع ةوهشو ل# ةلذ دعلا نمدرأ

 اعلا نود 0 ا اهقوذ سبل اذا هعرد ىف ا



 يللا لاق كر اعملا حاماو دربلا طارفأ هسرخم ىذلاو
 .اهعاد نيرثلا يرقنلاب صتخي هم اهرزاج ثرقلاب ىلعصي ةليلو

 اهيعافأ ىرست الو ميمصلا نم « ةدحاؤريغ اف باكلا مبنال

 0 ب ة٠يسه نءا.لاقو

 ايدل ١ وي اذ دعو |ض » ًايهالاو بصلاو راطالأتاو

 0! اي سال رتل ع حبل اذا يتوفاي فيك

 1  ىراحماا ر اطمت ىتلا ميرلاو رطملا عم ن وكب يذلا ذربلا «سرخا ناو باكلا لو

 | رع نم كلذ سلو بصخ ن ا ناف كلذ هلاث ناو بلكلا ناف دربتف ةربطملا

 ا اه 7 رصبأ ىتف ةنج ينل ءاتشلا مايأ ىف راظمالاب بئاحسلا هيلع تنل أ اذا تلكنلاو

 ظ 37 عاقل 07 بالكلا ح ان باحسلا ريال لثأا يفوهلثم نم ىليام كرعذت هنال

 07 امالك ل كا ةو-د*# فرك عدإلو ورعأ آل ىلامو ظ

 ا ايبا قرا ل ا لع شامللا ةفأع وزتلا غدأ تنك دف لو

 ا للا ن دا تاكام | حتت ال بالك |او ةدوج وم هايما عقانمو ةريثك ناردغلاو

 1 مي 3 فصو نم كر تاحسلا بالكل 1 حب ىف يدو الا هوذالا لاقو هفدارتو رطملا

 ٠ عش ا هر 0 رد * ةجلو دعرو ناد بديه هل

 ع جمع اهف ءانأا تانب تو # هل لسع ندبأد ى لا بالك تنايف

 ظ | ةيحا وأ لاَتَف ىريقلا ةيح قاد :ء دانوالا اذ نوعرف را دو ىرعلا داخ وأ لاقو

 ا تنال لا كلذب ناكلا تمضخ فك هل 0 لاق مزح او هنم ردخت لكلا

 ا ظ 0 ند ع
 0 د ايلا وح تع دقوا * 1 هاو وزع ال يلامو

 : : قدزرفلا لاقو

 -. لواتلا دب اتا دكا 111 < ردا ةيدعاوت نا كا

 8 9 3 0 001 َق ةوذأموسا هيلعدرف * هيبسءامسلا رن ذانوعرذك



 راجلا كلذكو هل

 عشب ى

 00 لاق 00 فوصل 0 7
 لمان ة را ىلا اممودؤ باحسلا بلكلا حيندقو -
 00 رتل

 مويلالاب اخاسإبت تنكدت « مودلا بكي عينت ال كلام 5
 ل حب : ريعلا تءاج اذا ناكف مدق ” اربع رظتط لجر اذه ناكلاق

 لافو أن ال ل انضخا حبل ال 5 ءوطبتسملا ر اند:لاكو ىستلاك لاق ١ يلع
 لاذ هحاب عمس 7 دودشم باك اذه لاف بلك حاب عمسف ةيواعم نإ سايإ جحا

 تملع فيك ناو م وبأ ناليغال لاف لاق ا ناكسف مولأف ءاملا ىلا اوهنئاف لس
 ناطعأ الف دحاو ناكم نم عمل ق'وم وهو هحاس ناك لاق ناطأ هاو 0

 تاذ ةيواعم نب سايإ ىم اولاقو كلذ ىف فرصتنو ةرص دعببو ةرص برّ

 هتونم عوضخم لاق كلذ تفرع قيك هل ليف تبغ تاك توص عمسأ لاقف

 ضع لاقو هحيال بالكلاو طوءرم سررغ وه اذاف اولأسف رخال

 02و ”ةيشاروتو قرأ سنو“ ”ملمأ شكو قابأ سرفو عقب ب

 ديل لاقو زيعمو نعامو زءمو تاكو

 ضلت نسل كيقو ضان يغ لقو شاي مرش ل هيك لاش

 وهذ ضاربو داوس هيف عمتجا "ي ه* لك قربالا ( ” ) ةفرغ نزو ةحام هنفو ةرفع هيف لب(

 نيرقلا نول .ماظعم فئات نول لك يو ةيشلا نع هوشا ( 8 ) ءاقرب زنعو قربا سوت ل ظ
 0 سنو قلب اس رف لاقي مكهيشأ رون لاقيتاش عمل او هلوأ نم ةيهاذلا واوا نمضوع

 ا ١
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 ا 1 انصب نسدييح لع. 22 انف انيسعا٠ كح نقش

 7 ١ تويش صينقلا يذخ ةعلوم + ا كو ىرسلاس غ نع ححبصلو

 0 هبياكو ممل تذف لاجر «. اهدارأو ان يطرأالاب نفت

 يدعسلا ربح نب دايع لاقو

 ابيلكلا رضلا جنشأ اماذا * جارس ىبأ دعب ليخال نف

 ْ يندشنأو و يسرللا ةبومح لاقو نويلهاج مهلك ءالؤهو

 بالكلام ١ ةرامي 0 * نيح دمن كرابملا .كناك

 ه ودشنأ و

 00 الذ ىدرألا ف حرش يسمأ .* دقفبالكلاد وس لعادسأ تاس را

 آلا ردو اودع اهرثك أ بالكلا دوسو ةئبلا ثالكلا مقيىف ريخال لاقف
 '  ريئانسلا ريخو ةنجه ميقبتلاو ةرخغاو ةرفصلا نمدسالا نا ولأ ىلا تعذب هنول ناكأم

 60 دوللاو رفصلاو ل2000 111 الل نإ اولاق ضيبلا ديصلا بالكر يخو ةيجتلخلا

 0 مالا 000 تالكلا تراالوا 00 هللا لص ..ينلا لاقو اهرش هو باثذلل

 0 ردا ناوي نع ىو مم دونا لك اهنم اولتقا نكلو اهلتش ترمال

 ماما نأ مذو ةدوءكاب هتقرعم نكن الو هنذبل ىوقأ ناك هفوص 1 هدإح 1 هرعت

 ا( راض قارتحالا ىفلغد يح ماما دوسا اذاف رفلاو رضملا ىف وه اعإ احلا

 )0 له ءول دسبلا نم ءيجيال دوسالاو ةفرعملا ليلتلا شطبلا ديدشلا جيا
 " هيرتعل م ردق لعو هأوق تقدم ةناغ || نم ءيجال ضال هذ ترص امو صب دلو

 0 ل 00 مالا 0 0 0 0 لاف فعضلا نم هبرتمب ب ضايبا نم

 8 تا دام امال 5 يك كلذك ناك اذ هل نم برقو هيش 0 9 دقو وة



2١07 0-0 

 لوقأ دادر لاق ديزوبأ لاقو ةدع نوطل دن الإ اهنم مني ال كلذ نأ الإ ةييتسلا 7
 جرسلا كالذكو رقعملجر اذه هباما نم هروب رثمف ليالا تكوااذا ىلا 0١

 ديصلا ىلع ىراضلا لكل ورض وه لاشو روتعالا باكلا لاق الواب

 ددشأ تير دقو راوض تلعو راح ط2 ؛كءارض اذهو ةباكنلا ةورضو ِ
 ظ ةمرلا وذ لاقو ةوارعضلا 0
 بشن اهديصالاو ءارشضلا الإ *« هل سيل رايطالا سلط امأ عّرتم 0
 ] ىونفلا كا لاق و 0

 كام نم ةأم تسحاءارض ني اياك ماس تا 7
 ةوارض اه ناف رزاحلا هذهو 1 هنع ىلاعت هللا ىذر رم لاق دقو راض ءانأ ليق هنمو -

 ءاتلب سرفو نبأ سرفو ءاعش ةبلكو مشأ بلك ىم.صالا لاقو را ةاورضك' 0
 .ةحارنبا لاقو د تلكو 0 ءاسكو قرأ ليج كلدكو ءاقرب زنعو قرأ 0 01

 ناكو بالكلاب بمالاب ارهتشم امهدحأ ناكو ناريخص#ل نانتإ هعمو ىباسعإ اندنع لزت 1
 لكلا ىحاصل يتارعالا لاف الاب رشا ل 3
 نالملا ةننس كات صوار 1 بالكلا عم كا رأ يلام 0

 ٌْ : 0 هيلع د هر لاق َ 1 ئ

 ”بائذل ةسارف ريقولا ناك #* اهودنها,شرهو تالكلا ال ل ظ

 خامشلا لاقو كللذ ريغو ريا نم اههفام عم ةعاسلا ة ةريثكلا متقلل مس 3 رولا ظ

3 1 6 0-0 ْ 
 ريقولا اهردكي مل مئارش * ًادشو ًايرقت نهدروأف. ا

 مالغلا لاقام تنيث ف عاشلا لاقو ١

 راشلا هسا وص قو .* هل 0 الن ل :انذلا رخل 1

 ظ 0 رخآلا لاق 3
 .؟ ياللا رفشتسملا ةزو-.نتو * هل بدال نم أ تا نا 1
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 : ةعارو فافعو لاج تاذ تناكو 8 ىلا هدب تمد معا ند لاقو

 تلاق فاوطلا تدا رالف هرعت تفا | ملا لع 0 ةعير يلا نبا تمحأذ ةراشو

 تدشنأت )شرع اهاخأ كر الف رمع اطل ضىعو ابعم جرن يعم جرخا ب

 ظ ريرج لوق

 راضلا ١ دعاتنملا :ةزوح 0 * هلبالكال نم ىلع ب كلا ردع

 : هرازإل< ل ةعمر يلا نا نأ دو« زف يورك و 0 نسما ىبأ تردح اذه

 ا ناق قع نأ نا قالخأ ىلا هيل يف تهذب ناكامنإو طق مارح ىلع
 لع سانلا ارا نم هلا مو همالك هه ناكو فافعلاو ةرابطلا لهأ نم ناك

 اور 2 ور و لود يذلاهبشي امو ةشحاف
 1 نولودب مهاف ن.رجاهملاو ش شا أ ة نع

 "000 دو هلاو باطلا ن رعب ىعسي اكإ ةعير ىأ نب هللا دبع نب رم نا

 قد يأو صو لطاب يأ ا ولاقف كلذ حالصو اده دأ هس و ركذ كلذ دعل لاك ايلف

 : ناييصلا تسعليف حاملا ضعيلوةتاثلا ةفعلاب فصوب نأ لات 4 ال مالكلا ادهلثمو عقد

 بالكلاب بما وتاتكلا ينك هل دلو 0 ىلا رش بتك» اهب مهراتهتسا وبالكلاب

 سجرلا ةاونلاعمشارهلابلط * ام وباي بلك أل ةالصلا كرت

 ْ : ندا ةفيحصك ام ودمغل * ةفيحصل ايداغ كدنأيل و

 سيكالا بدال ةظعومهظعوأ * . ةمالع "” هضمف تولخ .اذاف
 نادلف انالثد تيرعاذإو نب مرض تيمعتاقاو
 سفن ألا زعأ ينع رج ام عم - 0 كلغام كنا ؛ ملعاو

 1 ا خش اذه هننا تيار دقو هل نا ىف ميلس ينب ؛ ىذعأل ىدنع رعشلا اذهو

 2  ردق لع لدن ايو تكلا بتدح ا (لاقو) ةفرظ هك كي دال هلو رعشل 0

 0 مدلابو داو رذلاو ريما ه4ح> لم نم سانلا ةئساا لع ىرجي اياردك تكفا

 "ىف كلذكو ثردحلا ىف رك ذ كلذ لثمو مذلاب ةرمو دملاب ةص نارقلا ىف ركذ

 نكي ملام هيف لاقو هت ههضعأو ًاالف هضع لاقي )١(

 ير 77777777
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 ةريطلاو لافلا قار ط ف ىر>-و تاقتاقدءالا ُْق لمعتسا ىح لاثمالاو راعشألا ف : ١

 هياعميضق اعإ منك نإف ما لاو عايسلاو ناو نا مو مالحالاو ايورلا رك ذ يفو

 نال لوا نم صقنلا لاصمل عمجأ "يش سيلو رشا ةدومنملا لاصفلا نمو ل5 ١0
ُ 

 نم روك ذملا ردق, لع ركاذلا ند مقنو 0 :لا نم ىطمت كلذل ةفلاذمل لاصحلا كلت ٠

1 

 ريكا نم هش 0 ىدلاف هش ادق دق هلك كلذ نال طوقسلابو مؤللابو ص را

 يف ةهأب :لا لاصخ كالزلف ةهام هال ةيروم لولا ثرو ” ىلا لاصللا نوكل هل اي كلذ ظ ْ

 الجر ةريبه نب بسم نب ناجرتلا عمسو لءاخلا نم لضفأ مولما نأال لوا ةبناحم !

 كمذ ريخ 0 ءاح نورك د ل اجرتلالاق طق ريخ 00 ه0 ترا ءاج املوشب د

 ءاز < ةماقإب ل م نمو ةبيهللا مدع م هريخ ناك سدر ىاف كعلو رش موي ءاج

 عضوم ُْق نع ءايح هل 1 قف ىح و لتقلا عضوم يف لتتو ةنسكلاو ةئيسلا ا

 برا فلاخ ءاطع ديلا ةعاس ىلععأ و عنملا 4 ةعاس مئمو ةبوذعلا عضوم فق فقاع .: وفعلا 1 1

 ضعنو عيمجال ءايحأ لتقل ضعد اولاق دقو هبر ةمحر قوف هتنحز نأ ع نظو هديل ظ

 ناك ع هما رشو اد ريخ ناك نميف ريخ الو ءاطعا ملل ضع ناي ا لاا 0

 ملطاو عتلاب ءاطعبالاو سوبعلاب رشبلاو ديعولاب دعول اطاخأا كلوا 1
 عامطرالاو باقعلاو باوثلا ىلع الإ نوحاصب الو نونا ال سانلا نإف عاش الا

 كلذب فرمعو زن لو عمطأ ند ناك كلذب فرو عشب مو تامل نمو ةفاحالا 1
 رار ورم ناكام ريبقلا رش هنو فرعاب بس هيلع لخد كلذب فرع نمو 1

 لاو نعشا ناكل هدحو ريخلا ل نوسلسو سانا ناك تو 0
 ميج ىفو راطقألا عيج ىف أل ميجو كولا ميج نابطإ:يفو 21 كلذب لوأ . ١

 هو هريغ نود هيف تاوصلا نأ: ىلع لباد بويحلاو هوركتملا ايس
 عنلاو لذبلا ىلعو ماقتنالاو وفعلا ىلعو نيللاو ةدشلا ىلع نوحلطصا انإ سانلا نك 1 ٠
 اعإو 1 وي هو 0 كلذو ءاطعإ مخلل كلذو 7 :نينع رشا كلذ داع رشلا و 2 لعو 0

 د_لأ عاطقنالا نمو مودأ وه ايفو عطقنب الو مودي اهفو بقاوعلا يف نأش
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 اون تدعاوهو اعلا لاقو
 را تيط 001 ركلات اودهح لاو هوست تاولطت نا

 راع دع برع راندا تفشل د اومهشناو اوال مهددون ْنإو

 ْ . ينتعلا لاقو

3 

 0030303000 1ك موا فورصو اميج < .انييلكر شو ريخ ون نكلو
 00 0 ةلبج موب قرا نم نم ضعل لاقو

 ا ير #4 ريعالا مالغلا انآ

 0 25 ف رعتلاو + -

 0 3 تتالاجر يف هلع لذ دددقو ثراطا نن ركز ناورص ن , كمل دبع لاقو

 0 . ةررشلا ”00 رار يدوادست الوم يخامو لاق ةددك نم ما
 ّْ نم لجرلا ةهابن ىلع لدتسي لاقب ناكو رش الو ربخ يفعل نأ نم ره ران
 ' ىف كام لاق هنع ىلاعت هللا يضر ًايلع ْنَأ 1 لا كلو هيف سانلا ناب فنيضاملا

 0 يف هاف معدعل و نا 1 ها ةفص هذهو طرفم ضغبمو طرفم بخ نايتف

 لو ع أشلا نأ ىرت الأ ايندلا فرشو ندلا

 0 الو راس ل ب د الفلاك العلا ىلإ

 رشاالو مخ الذ * وراحلا ينب نم خيش

 للا لاقو

 مالا لبجلا لع هيدا ا ل راع

 ميدل وما ءأ 0 دع نع

 ْ ١ تناك م داما لاضط مرعجأو ال صف 00 ةعارب سماد الأ 0 أ لحرلا ناك اذاو

 ْ 3 . لحرا ا مه ناف ةدحاو ةلصخا هيأع باقل و مانا ُِف نال ةنوأ ا ةلصخ 1-7

 0 ا ا وه ١ نوكي امع دن سمرا نكي. ملاذا ةصاخ ةسايرلاو ةدايسلاب الإ فصو داك ال

 ْ رعاشلا لاق هنيعب وه نكي مل ناو انرك ذ ام هبشي امف اولاقو هيلع



 رخل
 0 0 3 2 ٠

 راسا ءاشا ةمركم ساوس اي سسل ووذراسا نونما لويد

 ىراسلاام ىرس ىتلاموجنلا لك - وع 0 تق لن مهمم قات نم ]

 يندكسا ريمالا أبا لبس نبا لضفلايف ىضلا رفعج انفصو ىذلا لثم لاق دقو

 1 نىكإ نِح دف | مهد دع ةريك مف ىنريحو ددوسلا ف كلاعفأ ىواخل كفصو نع

 0 و هيلا نكت ' دا 00 كيم ردع ةدحاو فضصو 0-2 ناو ليف 3

 ايتها 0 رلحأ اولاق كلذلو ابفصو نع ء زدعلا را ظ 0 الإ اها تكور 5 لا

 ف لحأ اولوش مو مصاع نب سيق نم معو 9

 يو م ا ألف هماح اك هلا صخ ن ِ ةلاصخ ملا ل "الم مه نم محا وه

 ءاشنالا مجَأب 0 ا 17 |ىهاظ |ض ابلاغ ناك 152 0 ةفرشم هلالخو 1

 اذاو هماع ريخأا لا صح ا تا هنأ لع كالدب لدتسإف ةدحاولا 2 م و ِ 0

 ترثلو 4 قعد هنأ ني نم فارشالا ن< هدو لأ كلا ددودلا ف ديلا غلا

 كيس د لع هعاشرا ةاقاع لو لئايملا كلن ءارعش نم ةقيس نك اللؤ هنريشع هل : ا

 دحو هرث ذ اذاام ضعل دجو 5 14 ناف هدجو 5 باط نمو هأحبف هنريشع 0

 سدع نب ةرارز ىجهو ةفذ_> ن نصح يجه كاذلو هنع هلمحن وهيف طاغل نم :

 معا ءال وهل ترك ذاغاو ةرارز ن بجاح ىعهو ناعدج ن هللا دبع يي ١

 ممافلح ن مو مههوق نم مدنا ا 2 نميف اود هل 0 2ُظ ةليبقلا ةعاطو مددوس ن

 نب ةنيبع بهذم الو ردن نب ةفذح بهذم الو ةعير نب بيلك ب هذم 1 ظ

 الو د نب ةرخص بحس يعاب اطبق ن الور قراور نا ع بهذم الو نصح 0

 . اوناك دقف ةداس اوناكنإو ءالؤه نإف ةنيبع يبو بيلك 0 زوال ىو وهو 1
 لامهتحالا نم دب الو مهملظ نم ًايظ اولمتح نأ نيبو اوملظن نآ نيب نت 00

 ىنلا اده ىلاو ( ةايح صاصقلايف كلو لجو نع كادر راصتنالا نم ال 3 1

 نكي مل ةداسلا ءالؤه ةمأعو عيمجال ءايحإ لستقلا ضعب لوألا ميكحلا لوق عجر ٍإ ظ
 يف برالابو قوسلا ثنعن مهل قاي_نالا ىلاو م ءاوهأىلا.سانلا اودرب 3 مهنأش 2



 05 ا 1
 ا” كو | 0 ل وودطاو بغرلا لع بعزل نوري آل وك ل دوقلا ٠

 ْ اب ل سئرلاو عماجلا دي ا نيا ىتمو ءاج لا حبقأب اوجه دق

 اذا اذه هل هموق بح بسح ىلع د مهئادعأ ضنا ناك م هبح بح ىلع مرطاحو

 هن قاحللاب للا هيداعا دع نم هنوخاو همت ينب نم ّ ضرتعي ملو هيلا بأ و

 200 امر .نولو الا لاقءدقو مدس ب تح لع مموادعو دشأ براقالا دس>و

 ا 8 ليتأ اذا ىذلا لاق كف ديسلا نم ترعلا ضعبأ ليق دقو لان ال يش

 ١ هيضاجلا ف ير ةداسلاو كولملاب ةلوصوه ءوسلا ءاضغا لوألا لاقدقو هانيتغا 1

 ْ يلذحلا لاق دقو ما وللا 0 ند نعال دك ا ل ضرالا ف سلو كوللا.ىرغ

 ْ ش ةسايسلا ةبوعص فصين

 ليوط اماطم ا 07 # ملعاف ماوقالا ةساي-س ناو

 ْ ىلا اذم هيبش يف رخا كو

 لبس ردحنمونز>دعصم اهلا * ةي' ىلت لك يف ىدنلا نودو

 لزج هلئان نآول يضقنام اذا. * هلي لين لك ىف ىتثلا دوو
 ليفطلا نب صاع لاقو

 0و لكيفرورشأا ابسرافو - * ..صاع ديسناا تنك لاو يلإو

 7220 أ الو أي ومسأ نأ نا ىنأ .« .ةئازو نم صاع ىتدوس اف
 تكنع اهامر نه ى رو اعاذأ 0 اها ىحأ ىنكاو

 ريمأالا كب ىصوأ الأ هسفنن ىغرخإ دابزو دايز. هللا ديبع هنبال نايبظ نب دايز لاقو

 00 رخل ١ لاقو تملا وهىملاف تيملا ةيصو الا ياللا ملاذا لاق لو لاق ال لاق

 00 كلذ تع يف ريدقلا نا ةماشا لاقو * باطل ريغل نأ ال رءلاو ىنعملا اذه ف

 1 ٠ ناك هن. نوكي نأ تبث ناو

 ظ  ىت وهو هر ىنؤيو عاطل *« ا.ملكى دج وممفيبأت دج و

 لصالاب ضايب )١(
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 سعتم ريغ ًامئاط َ 1 نك ]و مهف ةدايعلا دا مف ظ

 رك ذلا لوو ندبلا ةحصو لاملا ةرثك يف هلك شبعلا نإ لوش نم سانا سو

 0 : قوكي نأ نم سلا كلر حيحصلا ندبلا بحاص ولخمال هفلاخم ا
 لوُقلا نم هل نوكب ىح هكرتر ال ا همادف اع اع ناك نا داضا نر 2 0

 ريغ ةدوجوم تناك ول اهنال اهمدنك نوكندال ةفرملا نال هملاع سدح سا
 نأ هنالاح ىدأو ةهابتلا تجوأ ام لمعلاو لودلا فو ابمدمك ةئردلا تاك

 لع ردق نأ ب رعم راص دقق ل وخلا دح نم هتح أ ئمو ل ورا د> نم هج 5

 لوقلاو العف وأ الوق نوكي نأ نملمعلل دمالو لم نماحل دب الةفرداا د 00
 ىو هل لومفم كانهو الا المخ نوكي ال لمفلاو هل لوم كانهو الا الوت نر ١
 هيبنتلا ىف اهلمع اذه ةفرعلل تناكاذاو لعافلا هب فرعو لوخلا نم حرشأ ام كل
 لاملاو هلها ىلع ةبامسلاو هناكم ىلع ةلالدلا هل نأب قحأ ريثكلا لالاف اهسفن لع

 هاف دا هيل 1 3 دشا هل وكي لب هيحاصل عدخأ و ركشلا ل 11 لا قع 1

 رد يش ةعان تاك واو ةدللا عضاوم له اماصق رديف ةصقان هتف رعم تلك 7

 د_ثر قئاقحو ةمالبللا ةليضف مهش سيلف دعلو رد تاي هن ينأب امماع ١

 كلذ ناك ىتهو سانلا طاسوا لالخالاو قدشتلا الآ ةفرعملا نم مل سيل نيذلا ةيقاعلا . 1

 ىلع كلذ فرع نمو ةربشلا لاما وذ هركي هلجا نم ىذلا لخدملا فرعإ م كيذك 0

 عضوما اذه مرش ال هنأ ىللعو هعبف ىلع لد ىت> كلذل ه.بف هعدب / هقدصو هّمح 0

 لاغ نم هلاح هب نيب ام كلذ نم لقا فو معلا نم هتفيط 8 ناكام لك مي ىتح 1

 ذلا 'يث سيلو روم الا ناكمإو لامضالازاوح طورش ريك قامالا 0 لماخلا ٠

 قانعأ 2 نما 0 نمو ءادكع الاب رفظلا نمو ىهنلاو رمل 0 نم ل الو

 ا 0 رلا بيصن يه رومألا هذه نأل ةدايسلا ةرشو ةسائرلاب رورسلاو لاجرلا
 تيص ١ نم 3ك لك ةييسلاو حعتلاو برشأاو مطملا 0 سنلا + مسقو .نهذلا ١

 سايق كالذو مماملا هنادجول 3 1 بغرأو أ 3و6 خا ناكلام لك أ 08 هلع كوؤ : ساو : ]

 يف ناويح 2-0



 اقل

 ا ا دسنلا نيد الظماذا اذكلو :ناثطعلا نم تازشلاو مئالا ن م ميطلا عقاو م لع

 قاقلا و باهلالاو رهمنلا ملأ نم هرشلا هل ثدحلام نيب و ماعطلا ةذل نيبو رورسلا عم

 هل هلم عمو هب بسب ام عم اذه لضاف ريغ لوضفم ةحانع نأ انأر بلكلا ةدشو

 ام ماعلا رورس عم اذه هنم قشأ دحأ نكي مل تلاز ىتم هتممن نأ ىلعو حيبقلا ىلع

 ةورثلابحاصولخم الفدمبو طالخالا ذاسف نمو هرسشلا ةئا رع ةعالسلا نم مهلا بهو

 بوثااوهراتلا بكرما ىف بغرب نم نوكي لإ ند نك 1 لماطا ريثكلا تماعلاو

 0000 در آل نم نوكياوأ بيطلا ممطملاو ةديملا رادلاو ةنسملا ةيراملاو نيللا

 الو ةرخ الا رادلل هلام يف لمعي الو هلك عونلا اذه يف بغرب ال ناك ناف كلذ نم

 را اذ هناف تماصلاريثك نوكي نا هتذلودعت الوم ن وكي وةنسملا ةيودحالاب تجعل

 00000 ل ءوسأ هام نوكينأ يضر دقو راما نم لبجأو راها نماعبطدسفأ وا
 ةسارألا لمجا ناف هيلع فوللا نمو ةدندشلا ةسارملا نم ريثكلا لال دب الف دعلو

 يفنو؟ي الو هيلع فخ موه ناف للضف هياع جرخ فوألا تسح هظفح يف بعلو هل

 ةمالس ىلإ هيدؤيل لوألا هل بجوا ىذلاو هلبج ىفو راما عابط يف وهف لكوتلا ليبس

 00000 د4 |قمالا همم نوكي الام لهملا نم ىلاعت للا هاطعأ دق هل لاملا
 ماعطلاو ةديجلا رادلا ذخناو ىراوملاو مدخلا هرفو باودلا هرف عاتبا وه ناو طبخلا

 ١) ةعبض هتررظ مث كاذك ناك نمو هلام ىلع لد دّمفكِلذ هايشاو نيللا بوثلاو بيطلا

 ا 8 32 ّى كدح ويس هنأف الاو هك نم ربظل يذلا كلذ لثم لدتح ةكحل ها وأ ةيشاف

 ١  مظعلالالا هلهال ذخوي بمت وأ نوكت ةرباكم وأ ةيلع عطقب نم لوأ دنع صوممللا
 ظ : 00 نكلو اللوم لاملا ن 0 رادقم ىلا بهدف لالاو نديلا ةحصو لولا هلوش ىن ع ولو

 ا ْ لولا نا 0 _ هريشم ؟ تامبط يف لوخا 5 0 رادقأا اذه زواجي الل هلامزاك ن ١ م

 ةلدخ وأ لاف ة ةريش- ؟ تاّقيط ىف نوكيا

 0030 7 هتمرتأ نم لك امو »قتلا نم ل ركشلا نإ كتركش

 ا
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 صضعلا نم هنا 0 ذلا ضعل نكلو 3 الماخ ناكامو ىرت ةنمتحاف

 6 تسع اذا 0 ةيبا سعالا تااق سانا ثلودع نم لعاخلا طوعساو اولاق : 0

 زف يعمصالا اماو رك ذب فلاخن الاو لقف ن 1 ود 0 0 0 ثاحا 0 0 00

 1 امعاخو 1 0 0 تدلخ 0 لا لولا امو ع :أا رك ف 0

7 

 نم اهعنمو انكر هلا ا نم موف اقواس ىف ماحضصأ هينو ْ

 يذلا كوأ هل بح اعلا لق الحر نا حاملا يف َ انور دقو هيلع لحملا عزانتام عنيمج :

 لتق مثرسأ 3 رك دل مرجال ةعا ا قرفو ىجدعلا قشف هروط ىدعلو هردق 0 '

 له كوبا هيلصو هلتقو تأ نمو ىبا 4 هعزه ر 5 نم يعد هيحاص هل لاق بلص 9 0

 ى 0 ائاو اهرصقو مهلا دل سانلا ىلا سياو طق اذنه نم يشل هسفن ثدح

 سائلا دعلأ نا ىرت الا بابسالا نم مهل ضرع ام ردق ىلعتايانلا ىلا اهلهأب مملا

 كلذ نال ةفالفملا ىلط ىلا هسفن هعزانت ال بنارملا ىلا اتقن مدشأ و هسفن يف ةمه 1 01

 ةفالسملا جراوملا لئاوأ بلط بيسكس بس هل ءرطو دق ىعأ ىلاو بسن ىلا جاتحم

 باطلا ناكما بيس هل ثدح دقتف جواوألا نم راص لاف بسقلا لود م

 يفةعاطلاو ةهابنلاو ةدايسال تبطخ الاجر نا ءايلعلا ند سان معز دقو حجت ماك

 ردسق ىلع كلذ اماو دملاب تيظح امبرو طاطا تدل ليا كلذكو ةريشملا ]

 ريهز لاق كلذ امناو لتبملاو يفأءلاك وه امناو قافنالا '

 0 .مارببق 0 ل نمو هتك + تع ءاوشع طيخاياتملا تدجو 0

 نودو اهريغ نود ظافلالا ضءلو لائمالا نضعلو راعشالا ضع ىغح 6و

 مورحلا قوزرملا فيس هوجوم كلذو اولاق اهنم عفرأ نوكي وأ اهارجع ىرجتام ٠
 هنراجن ىف ف نالو ا ريثكو هتعانصل قذاح نم ةقدصلا هيلع 0 يذلاو فراحلا ينو
 قداح نمو قافرالا د5 0 مرد دالبلا يف بشو ة 5 لسع سلدبالاو ةرد ةناغرف غلب دقو !

 بسسس يييسس سس ##  ح يسسس --  -   تلححسس تسلل شسحجحت

 يمساب يلتهونو يورو 3000
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 ةحاص نمو ندلا هكر لاحلا ءوس نم ناسا د ال 5 لءهعتسا الو رواش

 ةريصبلا ذاشو ةميكشلا ةدشو ةعزملا مامن عم هنلا رب ىلع ثيالا وهو بوكنم برح

 هنم دوجاو راس دق رعش تدب نم 5 ةدشلا لع مادلا ريصلاو ةديكملاب ةفرعملا عمو

 ةعفرو ةرهشالاهنود ىذلا ديز : ال مالو الا مايالا هديز 'ال رئافدلا نوطب ىيفف ميكم

 . ظوظح كلذكو اسنلاو نايبصلا هاورو ءامرالا هتفرعيتح ظملا هب راط دق لثم نم مو

 برضو برك ىدعم نب ورم ةهابثو ةماعلا يف ةرتثع ةربش تفرع دقو ناسرفنلا

 آ00 01 0 ةيتسب طق اوم 1 لب وفرع ال مو ىلا نب هللا ديبما لثملا سانلا
 000 ال اعلم رك ذا ليفطلا نإ صاغ ناكو سبق نب ماطنسي الو بابش
 0 دابع الو برود ن ريهز الو ريهز ن ه0 مف رح الو رمل ن هللا كنيع

 ا نوفرد الو ةرالئنإ بيطللاو نإيبلاو نسالا نوركذيو نيصحلا

 نود ءالؤم رثذ خو ةصاخلا لبق نم الا ام لا ءالؤه ركذ لصي ملهم ةماعلاو

 تلثلا لا قراسلاب تمكحو لاجرلا نيب ةئزاوملاو روم ألا ليصحت تكرتف كاوا

 ةعابلاو ةماعلاو تبم اشنو كلذيف ةماعلا للع توتسا 5 هتبيهو باَقلا عابط ردق ىلع

 ارا نس ايباغت دشأ مهمطاب يف مو دسحاو ماع راذعا مهناك ةلفسلاو ءاينغالاو

 .روصلا تفاتخا ناو عرستلاو ضارتءالا يفو لوءلا ريداقم ىف م كالذكو |هرهاظ

 '  لصيينلا ىلع برعلا ىرشمو نكيرق در لحو زع للاركذ و نادابلاو نانسالاو مثنلاو

 1  فزو يف تناك يتلا ممم رداقمو مهناعم دهج و مهظافلا ر كد هلوق ملسو هيلع هللا

 متضخو لاق م هباوص اوالاقو مهبولق ترباشنلامف م اند ىلا مالا عيبج نم نوكي ام

 ع لك يفو ةدإب لك ف اد دال كنأ يرت 0 ارداح ىدلك

 - كلذكو رظااوتو ابغااوق ماو طخسلان م ةدحاو ةهجو دحاو رادّدم ىلع مهف دك احال

 - كلذكو نوسالذلا نوك اًمملا كلذكو نوعيبب ام فانصأ نم مناقبط ىلع نوساحنلا
 1 لكوةدحاو ةهج ىلعو دحاو لاثم ىلع دل, لك يفو ىهد لك يف ممكن الملا باعأ

 ”  سانجالاو نادلبلا يف اوفلتخا ناو ذيبنلاب راتمتسالا ديدش وهف ضرالا يف ماجح



 4م 5

 مولظم قا لو وهو الا ناطاسلا كدنع أبوريضم لو و 7 الو نانسالاو 3

 مولظم لاق الا فل حلم لابام 3 هان ١» و>ء سم هللا قاح 00

 فاصنالا مدع ىعدي امهنم دحاو لك الا كاح يلا ناعزانتب نامصخضرالا يف سياو ٠
 هنرتعلو ل توص ن 8 ترطإ وهو اللا ل ايلا نقرا ف سيلو هيحاص يلعرلظلاو : /ّ

 ٍقرثلا مهف لماع . نعم تت أميط لع كلذ ف سام ائلا أ الا هدلو يفو هرعش هذ طاغلا 5 3

 ةروتضد واخ نوك مهتمورطخلا نم لانو باوصلا نم لان دق نم مهنموزومغلا ِ

 ناسحتسا يف لقاعلا جاتحا كلذلو فشكلاب نحتع ملام هلاح 0 ف هنا 0 ركل 00

 ىف هيلا جاتحام فاعضأىلا ةعبلاو رظنلا ةداعا نمو قوتلاو ظفحتلا نم هر 00

 هتضرتعا|م داوملا مره ىلع هتمدق ولو برعلا دوجأ ًاماح نأ 9 ةماملاو كلذ راس 0

 نال ةمام نب بدك نع هوورام رادتم غا غاببال متاح ن رع ثدح يذلا نكسر مهلع |

 هنابو هجولا اذه نم امتاح يواسف دووملا لدبو مركلا ةي ةلفعأ ىف هش ؛ لدن ا و

 ع ناب نيبلا بجو ىذلا رادقملا ةحيحصلا راعشالا نإ لوقت نو ةجملا لذس

 للع 00 :الاو ظوظحلاو دودحلا ىلا اذه ىف الا ناكولف ١ اوةصو ناك

 رود ترحاملل سدغ امنع يفرم يفد ءاع صوغلا ىفو اهماع رومالا يرج ةنطاب :

 نب بااغل يني ناكل ىأراا ريدقت د ضوذم هيف مالا ناكولو ىراوملا هذه ىلع ِ

 ناك أ نأ تمعز ناف 3 أحو مره نود دوملاب نروبشألا ن نم نوكي ن ةنحخ 7 |

 تقدص دق اناكدشأ ةيلهاملا ىف برع كار 1 سانلاو ةيلهاللا يف ىف متاح ناكو ايمالسا 1 ٠

 نطابلا ىف ىرح  اناو ئأرلا ردع نوع عا ىف رومالا نأ كذب ايمن رذهو 7

 ناك ودتو امنيعلا ف يف مدقت دقف 3 ريدش ىلعو حيت ران لعو مق قسن ىلع ١

 ل اهلاجرو مالسالا مايأ لاب اف الاو هزجمي الو ءىش هتوفي الو ةيفاخ هيلع ينال 1

 مظعو دبعلا برق مم ةيله الا لاجر نمرودصلا ىف لخاو سرد 0 506 1

 يلاعت هللا هلجو مهلمش ىذلا مالسالا عمو مهسفنأ هب تداجام ةربكو اوكلمام رطخ ٠



00 ْ 
 مرسلا تاعاججا ىفناكامبو هب تنزو ةياهاجلا رثام عب ناو 0 ا 3-0 1

 ككل ا رمل نبل راكم تناكل وألا ءاع تر 0 شارف تاالاح ن

 مالكلا اذه انةمسا ةماعلا رودص نم امبلمو |ه ا م 1 هاغسلاف 0 و

 دنع امهرادقأ ىلإ الو يغذلاوةضفلا نماامهمامتأ ىلع فقث انساو لوقتلا اذم انأدتباو

 لعوهءنص ناتإ ىلعو هيأع ةلالدلا نم (هيف لجو نع هللا عضو اف رظتمل انإو سانلا

 00 دوأو فزاغلا اع نم امهح رختنسا ايفو هتمكح فيطا لغو هزيبدت تيحي

 امهسبلا يذلا نأ ىلع امبس لدو قفارملاو مفانملا ماظع نم امل رخسو ساسحالا ضماوغ

 نع هللا معبسإ و أمم ربتعلو امهيف.ر كف قل 2 -1ا كالت امهعد 1 زييدتلا كد"

 امهف رظنلا لع جيهو م هاا أءمتطأب 0 ناهربلاب اهرهاظ ىثغف اهدنع لجو

 اوملعيلو الممروصلا ا ىدع نالت ق از ل هنأ لع داك ل امهم رابتعالاو

 ١ ٠ ظوفح ريغ ئدسو موظنم ريغ ًارثثو موسم ريغ الفغ ائيش عدد م لجو زع هللا نأ

 لالجو كسلا ةنيز نمالو هريبذت لح نم هلطعل الو هريدقت بيجي نم هئطخال هيو

 ند |[ قد امو هعيسلا كالفالا ىلإ هشارفلاو ة 3 كلا نيب كاذ 3 9 ناهربلا ةردق

 هوجو يف مالكا اذ_ه هد : دقو نوماعت الام قالو ىلاعت 1 دقو ؛ةعيسأ ١ ملقا

 ركنا دب. الو سانلا نم مهماكع كا م بورض انهاه نوكت' نأ اهدحلا
 0 ا

 هفرعنواءاسالا هفرعث وا هتكتاللمو هللا ةوفص هملعل واكد ىدم قالغا كلذ فرعإ

 1 - اللع تهوو ا نمسا ينع اإ لجو زع هللا ن وك كذالاز وجال سانلا

 ا 0 أ دارأ نم لود نيرسملا ضعت ناكو اماطنو انل ررظن ال ادفر كلذ لعجو

 ْ 00 داء ذأ ةضيغظما ل ةارال دقوياف نوداعت الام قامو هلوق ينعم

 فرعت ءاروص ىربيس هاف جيشا 1 نم قالا ف ذانصأ نم رانلا ىثغل 1 ىلا

 د ىلا قالا نأ لعو ملا ادت ب نا لان ما نأ نظل 0 | ًاقلخ

 تع اورثك معا ا نأ ملعيو لاب راو راحبلاو ضايغلا عضاوم فاللتخا ردق ىلع هر

 كلذ لَه من مو هن ل هيلع لدبام ةلج يف يدنع لخديل هناو ليوأ أنا اذه درآ امو



 ثوان 0

 ىتلازاديدلاو حلملاو لخخلا ناد.د يف نأ قرد كلن أك هن.د ف هتف لو هير نع موشن م 3

 اهفركفتلان الوةبوعأو ةربع لئاوق دم! يهو نذعلا اهل ضرعو يذامومسلا يف دلوتت

 حاسفلا وةيوزلادايتعأل بيسو ةدإبلا ةدّمعل ليلحو ةلفغلا ىوذل ةهنموناهذالل ةذحشم

 تاياذلا يف قرتو لقعلا ىذه ةركو حوراا .اماتننت ةوالححو سوفنلا ىف زعو رودصلا 7

 يفو "”شيبلا ةراف يف نا ىرت الكناكو ةديعبلا تاياخاا ةقرعم ىلا فرشتو ةش را

 ىرت ال كناكو تجمنلا ىلا بيسو ركمتلا ىلا ةبعادو ةيبجع ةئصو ةسرغ هيا لذته.

 هحور نيعلا أ يف لطلو هتك رح تنكس دورا يف هتنند ىتم ىذلا نحط فاذا 1

 بالا بعأ هلع مجرور هتك - تدعو تدع تاحنا ثورلا ىلا ةسعا سر
 وهوهبوش ا 'يوبنيكو هقزر هناي انكر راد م ا يش : يأو جملا أو 0

 زوج ال هنا كلذ مموفرعإ ال هلباو فرصتي ال ديلبو عمسي ال مصأو رصبب ال يأ 0

 ا يذ يلو هريغ قزاروهقزار هيلا باجام ىوس فاكتيال هنالو دب

 قش نم رحبلا ةءاغ ىلا ةرصيلا قش نم ردبلا دودج ىدا نو سانا 000

 هيلع ناقتن ثلا ريغص رخال 00 ءاوملا يف عفش 7 ةئألا ريك ارغادحلا دنسلا

 هاياثذ دنع ريطي ةرصو هسأر ىلع قتربو هلوح فرفر- ةرس لازر الذ هل كاتو
 قرذب هيت, ىت> هيركبو همغل لازي الف هيلجو نيب نم جرذلو هحانج تى ف لخدو ّْ 7

 احات هقرذ ناك ىتحو رب يف هن أمر هناك ىت> هماح يضقا ؟ىطخ الف هافاحشقرذ اذاف '

 يذلا الإ هل قزرال هنأ هتفرعمىفو قاتلا ىف *رطخم ريخصلا رئاطلا الف راوسأ دب ةاحدم 1

 هقرذب هنفتإ أ الإ هنم هيدعال هنأ ملعيو دب ديدغذلا "يلع ريبكلا الو ناكللا كلذ ف 1

 همون توش نار 0 قررا كلذ قكسو: داو قرذلا كلذ يعوأ اذاف ِ

 ةمهم الو همفد نكمال سهاظ اههنأشو ورش اههىمأو هتيطل ريبكلا رئاطلا يضمو ١

 شوحولا ضمدو الاتح ابوسك شوح>ولا ضءل زعو ىلاعت لمخ 3 نيربصخملا ٠

 رق قو شيلا فراق ناو كار نكس لاذ مس هيف تبن اهرو تابنرسسكلاب شيبلا 1 )١(

 هب يذهتت ٠



ْ 601 

 لك نكح 0 و ةتلس قزر ه-سفنتل رخدد تارشحلا ضعلو لات ريغ الك و تم

 رخدب جملا لمجو اعوطقم اأو ادعم اقزر هتيافك ردق موب لك هل ناب ةقشثلا

 2 ضعاو هدأو فرعي الر ردا دج وادنلو لوف روك ذلا نفسو بتسكش هضعلو

 ضعنو اهريغ دلو لذكحتو اهدلو عيضت ثانالا ضعبو اهدلو جرخ ثانالا

 ا دربال تايالا لكمو ا, دلح نمدلو لك ىلع ةفوطعم سادحالا

 ا كلالالا ضماو ةيلع تطمتو هفرعت لازال ثانالا ضمن اهنع هتانمتسا

 اهدالوأ لك ااا 05 21 ناحل ضدو روك ذلا ندم كالذكاو

 .اهضعل لعجو مابا لبق نم اهضمل م لعجو أم :ابمأ لبق نم ناويملا ضعب م لعجو
 دلولا سالو ءرذلا بح يف محلا غرفتسم اهضعب راو دارلا هانا ناو دلولا ستنال

 هبسكن يف ةهج سانلا نم لكوتءال نوكيا جوازبال اهضعلو جوازي اهضعل لعجو

 نم ةشحولا بابسأو ةيبرنلاو رظملا بارسأو قوقعلاو ربلا باب.سأ ملاب ىلع رطختلو

 هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق لاملا فالتخاو ىناعملا نارتقا ناكملو ةساملا ماحرالا

 الالقا شرعلا ىذ نم شخ الو لالب قفنا لالبل لاقو لكوتو ابلمعِإ مهضعبل ملسو

 ابعو#وارقرفهو اهجراخمو اهاخادم اوفرعاو ؟1لا هذه اوءلعتو ريبدتلا اذه اومهفاف

 يف بيغرتلاو ريكفتلا ىلع ثالاو رايتعالا ركذ هءاتك يف ددر م لجو زع هللأ ناف

 | نم ءاكح ةهللا كلت نم ءايلع اونوكت نأ ديرب وهو الا فرعتلاو تبثتلا يفو رظنلا

 | ةلدالاب لالدتسالا الول هنأ كىنعم ةفرعملل ناكأمل ةفرعملا لاعتسا الولو ةئبعتلا هذه
 0020 راودتلاب دملا نع ّيدرلاو مفانملا نم راضملا زيت الولو ينعم ةلالدلا عضول ناكلمل
 اا لا نانالا نأ الولو ةكردلا نوما لحو زع للا لمج امل كلذل ةلومجلا

 أ 5 رضا امو هنع ىتغتسيام كرتو هيلا حاتحام ل زمملار ومالا تناك

 7  هوركلابرك ذل يتبدو ركملا لطربصيو بونجلا ىلع ركشيو هركبام عدبو بحنامذخأبف

 7  نوكيو فيعاضتاا ةيفيك كلذب فرعيو باوثلا ةيفيك بوبحلاب رك ذبو باقعلا ةيفيك

 ا 0000017 الع ركشلاب انحتممو هلاطسأب هرسسدرامو هيلع ريصلاب انجتميو هلاع دار همغيام



00 

01 
 باونأ ىأرلا باوصل ًايميو بابسا رظاوشلا ودنتو تاتتىارالو لاخ كاف لل 0

 1 ودعلاهنع زيتام ىلا ام رومالا زييمتوةيزيرغلا تانادجولاو ةبيبملا ف راما نوكش 2

 ” ساوللا ةقرعم م. قرتيلو ةرخ الا لع ىلا ماتا لمح نوكيلو نسر 1

 لمعلاو ض نم يضربال يتح ةباغ ىلا باغ نم ةنورلا ةفرعم نمو لوقعلا ةقردم لل 1

 هللا عدوا امم افرط ر آو مادلا تاما نمافا كو مادلا ب هما وذل يلا دا ا 0 هي

 فيكومايا كلماظو هل كراقتحا عم ناسنالا اميأ تنأأ هناسحتال نمت د تكل 1
 نا ملعت نو ةفيقد ساسحالا كلتو 00 ىلاخملا 0 ةفيادل 1 كنت نوكتال ٠ ا

 مار ول العو رج ا اوال - محأو ع مرض جأو ان ائهذ مهةداو انه سانلاا قدأ 1

 ا هقرخو هزت نم ربظا باكلا تالاح ند ريثك يف تاكلا هنسح يذلا يثثا 3

 غلبم ىلع الو هيأر رادقم ىلع مسقن ملرومألا نا هلودب فرعي ام هسح 0 1 ْ
 0 ةرواشملا ىلا جا انتحال كلذ مسق ىذلا نأو هنوبشو 4: ع لعالو هريدشو هلم

 ىلامثللا ءاش ناالج كلذ نم نورك اذن حمو ةيوروةنر 9 ىلا الو ةفدارصو ةفناكم لوا

 لتمملا ريغو لتقملا فرع ةددعل و م ب رقع ايظلا نع اذ بحاذأ( معاذ

 هنأ 0 0 3 نمت الا فمف 1 0 5 اذا ب و سبت 0 فرعو ' | ظ

 0 انأو رياطتتلاو ل 0 ان اسأ 0 00 1 ا د 0 نا 3 كو وةلوب 00
 امو هاتسالا ىلع يمدلابو فاتك الا: ىلع طاوسلاب بورما كاذكو بقملاو ر وبر رسالا

 ودعلا ناع اذا لاطنالا ل رفلا ضع رآ ص كلذكو طل لاو لولا ميس ام رثك 0

 نظل م ٍُ « لوبلا عط 20 0 (ٌ دا تمعلا اذاو نأ نجلا لوه 4ع تهذدبب نأ نار مق ُإ ْ

 ةهودنع لتي ف 27 ف عرسأ آف اة اخف اهعفرو ف مئتاوُملا عصوو عزملاو رفتلا عمو 1

 اهارتعا اذا ءايظلا ع ند زنعلاو ملحد تاكا همحلبب ىح > رولا هيرئاعلو هواعخ رصشوا

 ليبسلا .ةعسل تراوضلا ضاحلا غازيإك ه هب تفذحو هن ا ةدش نم لوبلا
 ا ناويح 5 52 0



24 
 تاك || عبط“ "يف "ي 3 0 0 ةلواطملا لع رص دش مودأ كلذإ ريصتو ا ةلوهسو

 عت لا 7 ةاناعم ىلا كلذ ىف 3 الا كا تاكلاو كازيحلا نتاع نود هفرتم

 ءادلاو لوقعملاو لقاعلاو لمعلا قاخ + ىذلا كللذ هأ ه 5 50 ا للا 0 هيور ىلا الو

 3 1 ظ ندو ةقيلخلا ةحاضم ماع لعو هللا لع زوما محقو ويدلااو يوادملاو ءاودلاو

 ةاشغموديلملا نم ةسيلم هيف ضر ألا موب يف ديصلا ىلا هجر ناكل ناب املا ةفرعم !

 ْ م رلا هتنرض اعر ىت> اهف ضاغتساو اهفبط ىتح قبط ىلع اقبط اهاع 5 رب ادق حبلشااب

 م1 تلال ىح ءاتلخ ةرخص وأ ءاسلم ةاقض هنأكو امم قبط لك دوعيف اهدر

 بالكلا ل قا رفتلاودهطا و ا ديدشلا تيا وى اظالو رااح الو فخ الو ملك

 نمسرألا ردح نأ ىرد. الكلذ م وهو بر داس |ةأع كاس وهو تاكلاب

 طاوم 27ك13 ريغ الو بلع باعث ندكم الو ىلق نام انك عضومالو ضرالا لها 10

 ش سبل و معشنو هلامثو هنيع نعو هفلخو ع نيد تاكلا قرختف ضراالا شودحو

 ىذلا سيفنلب امف ىذلا ريث ىتخو ةرحجلا كالت ها وأ ىلع فقب ىتح كلذك لازب الو

 قع كيما ل مالا نم 0 اموا ماكاو افاوخا راخو اهسافن نا كلذو ابق

 : كلذ ناكل ل ناو فرب يد 0 الا مسا اغلا ٠ نعد ه رحجلا | 0 نم :م اهاقالم بد امم ضرالا

 الا هياع مع سداو حالف الو فاق الو د ا 0 هياع عقب ال ض.ءاغ فخ 1

 يف بنارالا فاخ داعصالاو جاردلا مسيبذت ىف باكلا نأ ىلعو سهاملا دئاصلا لكلا

 0 بالكل وزابلا لعداكمو ودع الام ىأتلاو ءادتهالا ند قارلا ن راق ليلا

 ا قزلا ىف تايلا هنود قاغاو تف قولك سنح هنأ يل نيدص ىثدح دقو

 ١ ْ : مارو باكلا ْ حبنف نيكسل 0 2 مث محلا هعمز قولا ن م هيف عجرل هخارط

 | ,مطقب 00 دحم وهو هفيظولاب قوسلا نم عجر دس 1 طلا نأ همهوتل بابلا تف

 ١ . لاق كر .ل تقولا ةفرع»يف هلاح فرعتنل كلذ 00 هن انمتص ىثعلا ناك الف لاق م -الا

 0 ع خابطلا عجر نا كلل مف ارسل أملق الا قاف ظ رذلا ل ىل باكب كلذ تءنصو

 75 00 0 فرع ناك نأأ هللاو تادف 00 أبلا مف ذ مار ىتح مرداق هعينص لثم نيكسلاب



 نيكسلا تاوضإ + عدم 0 6 يذل 00 هبا ف ع محللا م م الف هل كرحتف ها

 لضف فرى وأ ا ع نم محللاب مح كل- و بهذ را تقولاو

 ىف نول محلل نإ بيع ضيا دن خابطلا داديجاو نيكل دادس نيب 0

 كلذ لكو ىلا 0 هندأ نا دفا هحر دحأ.| د عرذالا ثالنثلاو ناعارذلا هنو

 نوكشا رمذم نيد ةعل ص هعابو هن راج رادو سوبأ :اةطصا كس لهأ دمجأ مو بي

 هاك عوبسالا مايأ نسر العا رح زوج ل ناكو ةكسلا الدعأ ف ْن وك ناك اب ا اك ع

 0 7 0 تاب ىلا كلذ ةيضو لا ودلع دنا تلا لماذا موب ناك اذإ 0

 رزلا هدّدع ركن 0 بابو محللا نم يش 3 ازجلا قوام ىلعمادام كا كانو و لاز 7 م

 , 8 0 كلذ ُْف 0 هر و ةذاع تاكلا اذه كلذ نك ةصاخ عجبا ميأ عج 0

 0 ْ ع الا اذه | لثم 0 ىف 00 00 1 ناك اذا ىح 0 مايأ 4 0

 نينا 0 رك ها "1 م 000 مهن دمي الف :الم رينا انأو و لما ْ
 كلا اذهنأم الا معجب 1 0 د هريغلب 0 كَ . و هك نم 0 ا 1

 نا نسكاوا 0 أو اذه 00 ًادحاو 0 كالذ رداغ هود مف ةماصأ اوهتنا 00 ٠

 5 1 رخل نعل ةديع 0 ع ءهيولاخ 1

7 

 هن راض وهو هيلك هنع ش شبطو 4 ه-هيمشو هراح 4ع دوعإ |

 ناكس يتنكر رظتن . أ ايلا ىلا 2 الحر نال كَذَا ليق دي والف

 ل هعبط نا اللا باكلا أف ر 6-3 هامرو ةعيل نا ه و هدرطو باكلا 000

 هألأ اذأ كلذك 1 ا 0 5 تاك || نمار 5 اللا هق ديرب ىذلا ا ىلا واش

 هع انرهو املس انا نعأو هل راج. ةعم لو هدنع مهل 1 طب هنوباطلا 2 ءادعأ

 مثهسأر غم نارا د 5200 زعم ةددعب ريغ رب ىف هب ىرو تاحارم 0 ٍ

 لاز ف 0 سأر 0 0 م رمو 0 كلذ ف 0 4م م هسأو قوف مكر 1



2) 

  اوركنافسان سم ذا كلذك وه اهيبف ةشاشح الاهنم قبن لو توم داك دقو حورلا هيلا

 - هولاشتساف لالا كلن: ىلع لح رلاب ماذاف اوراظاف ربق نع ريغ هاك هوأ رو باكلا ناكم

 بكس رب يدب عضوملا كلذ 3 و هلع لا ودا جا هولجو مح هوج رخاف

 1 ةاماحمو قرب نع فلاو ىعيبط ءافو لع لدب لمعلا اذ هو فينا نع نمايتم وهو

 87 ةعفتمو تيحع ا لعو ركشو مرآ لعو ريصو ةفرعم لعو ةدبد- ٍِس

 نم ىبارعال ناتاخ نب نمؤم لاقو عنصل او تلك ريغ قيل هلك كلذ نال

 سعاشلا لاق دقو تلكلا ملل لك أت ادلع ورح لك | دقو دعا يي

 ا 00 ناكوأ ع ةدلع مو عاج ىدسأ اذا

 كر يكمل كين ذ لاق محلا ىلأ 0 رف اذه لك /

 : ْ ١ : ٠ كردتالد ربك ناءاملفتا ىخأ لئاسف # ةورشو ا|ئظ 0 ظل 0

 ا ىكلا مل ىلع هصرح .ناجالا ن٠ يش لع ضرال يدسالا كلذو لاق

 2 ف ةماحلا 0 يرقلا ت بت بعسل فيطإ كلذلو |ولاق 4 || ناحالا بح ًاءاغل || مول أ

 ا
 اعز يتح ضلار وهو 0 انا نع تك ا لجعل كسلا ة هو نال باكل ١ رارتغال اءلط

 نسلق ريزانخ م ءايض برش نوكي 5 الإ مار 0 نه باك || عما ! كلف ماعد 1

 تاالاخلا كلت ىف ممءنوجر خم امئاو مدن فدالا مك نأ نو _ ا 5 كةلاح
0 

 8 هدلصو هده باكل | نعم نا منع وه ف لع موفاخ 06 مل تولع

 0000و ةدسألا وأ ةضينلا برت . ىلا .يرقلا يف الا هتللذ نوكي الو.باكلا
 تاكلا تاطب 0ك هنا ن ااا مه ريغ وه ذو ردأال ال وق نيفاهدلا ضعل

 ْ اطواطف ودهايملا مقانمىنأي كسلا لإ هيلا نارحللا 5 هيل نأ قارط نمأل هياع همن

 . اجل رات نأ نم هرشأ هناو فءالسلاو قزاو 5 مدللو نيمار كي وابل

 اذافاماود راهو اع 0 ةيربلا لا نيدعرامت 1 دارأ اداه: مكالذ وداي اهاولاق لع

 اونصح نك نيباوناكف دسالاب اورذنو اد حاب لا قيل
 7 نأ نيبو محلا ومأ

 ظ 1 مرا ايفدوني منمراذنالان مآ هنال باك اابءدب كلذدا رأأ ذافأش ..اخ مج ريل هناوجهجم



 0 نون ا 8
 يجاسر خوخه 0 تءوسو ةلعلا 2 بالك || دسالا ب اطل امناف اهفاع 0 ٠

 دةويالا نإ اوهعزو معي هليفتو م رود تيد تدر 1 ع ا مولا

 0 نوكش الف ةئيفسلا ن قرح ن زودالملا 1 اليله ثيشتُف 3 ةنيفسلا ساق .للج اك 1 1

 ندادملا كلوا ا وديع 0 مهداع ن مو ةرحش مدح ق اهل وا ةرخص ىلع فتتلا دق ( ل

 اليك هينيع ضمتو | م قزاو ضرالاب دمالا هع هدول حالا هيلا عجر اذ ,اذاذ هلحي .

 ءاملإ الا م نيحالمال. نوكي الذ هئامقلا هي لع بنو هنم برق اذاف ل الاب | اهصمو 0 1 1

 هنسا نع ىلا هتسإرف رج ج اعرو هئم قلام الا هلك 1 ءرو هيلا مدوبعو ءالا يف مهسقنأ ٠

 بك || ةناب نم كيدلا سيلفا ولاق لايمأ ىلع كالذ نإو هلاشأو ها 22 ىلاو هليرغو 7

 ةصيص نم ىوقا هيف وه ىذلا بلكلا حالسو اميرَذ اربق هريق هرواس نا هنالا ١
 ىمحو نيش يعل باكلاو ظقأ هئدعو دعا ىذلا هتوصو ع 2 نذل كيلا

 باودلا 8 انو. همرغ هيلع سياو ةمنغ ةيحاضل توكيف هه لوميو هديغ ْ

 قوم نوكن ا رثكا | دحاو موب يفاباها لتقتو حطألاو سمجو تدلل باتل نم 0 ظ

 هن ثيعلو جاعفأ ريغ نع تشو رعد ع ا و ماع ف بالكلا عي 1

 ضعي املك :يو , داكن ال تنأو ثسعاو هن ج ا 0 ريغ نم خرو 00 0 أ

 فرعي باكلاو ديعولاو حابتلا وه امنا اضل كلذ كو 0 2 نم الا دحأ 0

 اذاف الماك الوح هبحاص دنع براغ اعر من الا ةيضدو ,هتمأو هنحاتا هجو 1 ظ

 هيغ ىلع دارو علا 7 لدن يذلا ءاوتلالاو ةصيصبلاو َ رفلا نم ها رتعا امداق 5 رتعنأ ا '

 أجحلمداخ أن اندنع ناكو باكو رج اندنعناك لاقل وسبع ينادحو هق وف يأ هال أى : نينملا 07

 ضمنا تاه | را رمل ىلا ينع باغف هل ةنباعملا ريثك هيلا نايبح اراد وم ةإ ع 0

 تئاغلا داع ينعي نالف ةروص موي ١ تش تاكلا ىنمي انالف نا نونظنأ ىدنع نم 2 ١

 يجو هنر وبص يس .ذ هنا كلش أم |ىلاق هل هلوم رغشإ ابلكرأ ص دقو ورج وهو هقراف دقوا

 لك رار هحاس رادلا باب لبق نم ثعمس ذا رادلا ىف نيلاج أنا 5 لاق هرب ناكون 0

 ١ : 3 * فياآلا ,نينحو رورلا ة ةصيصلا هيف تب 18 دعوتلاو ثبعتلا وأ 15 ا 2 هبا



00 ):52 
 : هدشل للا عفربو هيقأس لع فتليا باكل ناو انياع املاط مداخلا تار نأ ثلا

 تننظ يناهرو ربم طا رفا نم غل دمأو حرفلا هيف نيبقسإ احايبص يعلو ههجو يف رظابو ٠

 ' ا هل 2 مث دادغب أ ىدعو ةيالثلاو قريشا تيعلا كالذ كعلا ناك مأ ص سى هنأ

 ١ منمبا حابتلا نم عونلا كلذبو ةصيصبلا نه برعغلا كلذب فرمعاف مايا دعب ركسعلا

 ءاع لخاد وهو مدق دق نالف نوكي نا ينيب يدنع مبضعبل تلق يتحو مدق مداإلا

 1 0 ايف ماعطلا ضعب امان ابلك راص نأ كرا اذ قنا امر هنا ىل معزو باكلا عم

 قأب ى -_- ا ناعبش وهو 0 هلا هيلا ىلا أعرو هأب ه خل قابلاب ى 2ع 1 لك 0 4

 ن 1 ىلالغ يل معو هلكأف 0 اف هيلا 0 عاج اذا يت كا هةعضيف ىباذملا صضعل هب

 الاسم هيودرب د ىلا بردلا لخدب بكار لك ع حبا ناكها بردلا لعأ

 بردا بأب ىلا الخاد كالملا كيع 0 0 يأر اذ ناك هنأ الإ ةباد ت> ارض و ناك

 ىلع الو ب ايلا لع ء هل فقال ناك لب هتباد ىلع الو ه.اعال هت ءلا مسد مل هنم اجراخ وأ

 حاض لبقأ أذا ناك هنا ىنغليف كلذ نعم ا أمارس زيلهدلا لخدب هنكل و قيرطلا

 ىتح تار ثالث الا هن كلذ لمفاممناو زياهدلا لخديف برغلاب هلوهو مداخلا هب

 0 لا لع او زواج اذان سقت ءاقلت نمزيلهدلا لشد كالا دبغ ندمت ىأر اذإ راص
 0 ناو آنا نماند دا اذا انكو لاق ارورشم مدنع ريظاادم تا 0 1 رك اشلا باود

 .ناف عمطلاةلعا ناوذتا د نع دعب اللو 2 قال ا ردال ناكف نين ص وأ 07 هائج رف

 ١ ةيفللا , يمريف هياع ربظتسل انكف 3 ضوصلا هادو 3 * هلاك اعش هيلا انيقلا

 :ةعضوم 0 ناو نمكاذ هبرهف عمطلا ف داقزأ اك ً؟اذاف عرذأ هيطل ص قوذ

 '؛ ناكل ان *. دح أذ ارطأا ريصيل هدنعام ناحتما ن م .هلادعم ا انك ام الولو هيف ناك ىذلا

 0 ةءرضم ةيرضأ نوح نأ وأ هوجو نا امح ناوللا نم روذسلاو بلككلا ماعطا

 ١ ا أعرو اهلعام هيفن ل .: ارو ناو لعام * ىلإ هن دعام اهني نأ يع ةيردنو 4

 00 رض نا يغبش.ال ام هلك اذهو هئيق يفدوءي ىتح كلذب ضرب ملا عرو هلك أ.ىذلا

 ا 7 ءابطاو دنلاو سرفلا ءابلع أف زوجا ةيشاللا ىلع وهو رادلا بر هدهشيو سئرلا .
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 مهناف نيملكتملا قاذخوراصمالا ةلزان نم ةءرجتلا لهأو برعلا ةاهدو تييبلنوإلا
 هرشلا نم ابق ىفلل انويعو ايدو كمر عابسلا ىدب نيب لكالا ن اوهركي 1

 لصفتيو ىدرلاراخبلا نم !هفاوجأ نم كلذ دنع لانو باكلاو باطلاو ص لالا 1 00

 كلذ لث«ىؤور دقوا ّْمْضَقن نأ بالا عئاب أءطت تطلاخاذا يتلاةدسفملا رومألا نم ءاموع ن

 نم بالكلا نإةرصبلا ربنم ىلع لاق هنأ سابعزبا نع برحن. كا نع 0

 كالذلو وس سفن | ناق اهود رامات "نا مكيشغاذاف ن .رللا ةفعض نم  نإلاذا و 00 ا

 نيملاو سفنلا ةفاخمنواك أ مووبسؤر ىلع ةبرسثالاو باذلاب مدلل مايق نوهر 1 اوناك

 سا نإ تاكل رجلا دالرذ اوناكو اولك 1 هدا لق داب نورصأ, اوناكو

 ءاكملا ضب ترو م ظداولو' هلك“  ةلدشت نأ ماو لك ا لبق هدرطت

 مالا اذاو هتممل و قد همالغ نيع 0 أ رمق رف ةمل هذب ١ نم « تطقس دق و ء 7

 قيضلم املا تيط 0 ديح ميك لا كلذ ناكو ةوبشلا ن 5 24 باحتل هشر دردزإ 1

 اذه نيبو ثيخأو ىدرأ بابلا اذه يف اهنعأو عابسلا سوفنا ا ومزيف هنالغ لع

 مهنا كلذو ةنارقو كرش نعل حملا ىلا نيحلا ةءاسا ف مهلوت وق نيبو ىنعللا 1

 عيطت طتسا الددعلا نمرادقم نيعلا هباصا نم همهيفو مولا كلذ بسن ال الاجانب 0 دقاولاق

 ةيدارعو هتلر 0 لحم رولا در ىلا سالو فاقد باب نم  قينلا كلذ لع نا

 لا نيعلا فار ونأل 0 دلع فو هيلا تعرص لقا ةز ةيرجتلاو هفمح كق تامل نال

 0 عا يذلا كلذ ف لس ر هيلع هللا ىلص للا ل ومر صحأو فينح َ 0 ثنا

 نوكي يتح نسحتسملا ندب ىلا نسحتسالا نيع نم لصفتب لصاف الزل اور وشم
 هَعْصومو ةريخ يف .ناشنا نم هوركملا قاب نأ زاج (مها اول صنانلا وه هي هياع لخادلا ك :

 نوكي نأ زوجي الو هيف اليمن قبال لماعالو لضانم الو فاست لو ريغ نا 3
 هلال ضرع سلال د لإ ارت الو طالخالا ضقت : الو هيدب ١ ىنيم ص دعب لتعلا ٠

 غن نم لثمإ نا حيحصال زاج ناو رخأأ مسج نم ضاقتنالا نول سيل نوكذ ذئايسلا

 اذاو نوكسلاو ةكرملا يف لوقلا كالبذل و١ كداع 6 ا نأ ليلا 1 ثداحا
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 . اذاف هل نسحتسم نم ءيش هيلع لخدب مل ىذلا رضاحلا ىلع اسابق بئاغلا ناك كلل ذزاج

 ءرث هيلا لصفتا نوكي نا الا هجو ىنعملا كلذل سولف هيف لمع دق ىنء» نم 0 ناك

 0 ل ا ضاسعالا ن 0 ةمالسلا ف 500 ا هريذإ 4 هيلع 0 ل

 )00 يدا نوط ىحاقلا روس ة ةعانصلا يف ًاتكمتم مالكلا راطقال اما نيملكتملا

ذلا وه ادع ماعلاو ةفسافلا مالك نه نست يذلا زو ىف 0 م ند ندي
 ١ ١ ْ ٌْ ي

 1 ا . مأب هلافح 00 00 0 0 ري 0 يذلا 000 0

 0 لعب دق و نمو ديحوتلاب 0 رق اذا 0 د نا منا ز اذا كالذكو 0

 لا دم وتلا لع اينوتلا قلع رولا اذا دلما كنم سئ, .اعاو 0 ايطلا ىف مالكلا لع بع

 ْ ةلادلا لاهعالا تناكاذاو نجا ءآ نر انهلاعأ هر ف نال علاسب للا ق قوهوح ن ل

 ْ عما يف نا 0 و ةييلع ل راعلل كتلطما هتف لدلاللا تندد كلذ لع

 ْ مالك ١) ء امم تاب'ىواتق ني مث الك 8 11 نأ لاق هللا ذ وعأ انا .ةدشلا ضع [عنوب

 1 : 00 عقتل 1 كلذك ناك ندو ىتلاصم قاكرأ ن م ايكو 50 لاخدملا تعءعنص

 / َ لصفلا يذلا الو ووافملا موتلا كي الا ىذلا لضافلا اديه سعنأ نم عاب امو لاق

 3 ١ لود برقالا ف لمعل ١ فاو ئىَش هنود سيلو هن دبي اهل قتلملا |عنم راملا اللو هلم

 ادد و تا الل اا ذتعا شا هبط نوكي نادال ناذنتإ ترقالاو هلا

 ْ عدصب و ءاجالا . نض ركو ى وهلا ضمنو ماقلا عجضل و حبحصلا عرمدل "يذ نوكي

 يف قرجو راما ىدهمو روثلا لّشو مظملا مشو رخصيلا
 ش ىرجو تايثلا يف هارع داملا

 ةوخإ رلاةمقيخسلا ؛ ايشالا ىفهب رج ةسالملاو ةءالصلا ف ى رجيو ناويأا يف هارتاوملاف

 سيو ناننلا دك دسوأ فيلا سول ب رغت وأ ريبحلا مدصك مدس لل نيب ايو شو
 0 رنلا 0 نم/“سيلو ءادغلا ذوفن ٠ ىلع لمحبف ءاذغلا شنج نوم نيسيأو ميدلا سفح خرم

 0 قئافا واعيش 70 امنإ كلذ لعاف مازعلل مر قيرط نم كلذ اول راعلا نإ لاّميف



 0(: ظ
 ةدا را منزو ول فيك و ىف د 3 ةدا رألا 3 راقب نرد كقد مل 0! مت

 ليفلا ندب كهع 0 0 ىَد تت 1 ةدحاو لاح اهومتدجول ا ا 2

 تان لهو تاق ناف نائسلا ص د رك >الا مدصريغ نم . ريعيلا يوق .

 .نءطل 2 عا ناك ول ريعيلا: نإ 1 داق قانا لح لييس 8 لإ ا ةرإو

 نوكن نأ ديالا هنكلو طمذ ناحل ان 4 0 0 ال كلذ ناكال 0

 مسلا كلذ هك ة اهنربإ نم اعيش هيف برتعلا مت نأ امإ 0 أدحأ كل

 كلتو هناا كللد عبط ط هاقال اذا مدلا كلذ عم دواي أ امإو ليدل 2

 لع صال ناف ناك اممأف ةءاذالاب ليف بترد وأ داجالاب لةةيف لمح 2 20 هر

 مموج اوءضو ا س أن تاررعالاو باسعالا نيد عزان لو ةلأسلا هب , مرد مآ 7 .

 كقو أهاوس لود ةرعل الو ام الإ لوربعل نس ل مف جمشلاو شا انحالاو عابسلا طس

 الود ن :عطل الو أهذا ز 2 اهماو 3 يد يق الو ملت متمر ِه اذا يعفالاذا او 5

 اللا كلذ ف 2ع لهو 1 كال لحق 0 أد لاك ام عرج لا غلييف امني

 هاا كالا ٠ توعالك اح نال هوكر 6 1 ىذلا 0 أفلا لا عوجرلاو مهيفكت

 ةور هنا وأ َح أعلا لاقو ة ةزوغل | كلت نم راكأكا 2 نحمل ناك ناو

 مودا 0 ىعفالا اطخاف * ادن رحح يف قذف كنك

 ْ رخآلا لاقو « ادصقأ هنم مسلاب الأ مشل 7 ٠
 3 ”اقملاو هأه را ر>> نم سم 1 5 ل رق نم منا ام مصأ 0

 لاثمأ .ائههو تارىعالا د كنع هريغو 1 دا قرف ذل ىعمصالا ين 00 3

 انل اولوق لخدملا ام لبسيو ةدنع ىنملاامب لاط اهومتشاع دقر ومأو ا«

 حاف 4 الف رادلا ىدأ ف هخرطا كل قامو رادلا ى دي ف نوكي نيب

 مدصك كلذ مدصل نولود كو لصفلا كلذ ا ردت ال بأسا

 نودعم للك ِق داسفلا كلذ ضرعل م تيكو هلا تر 3: ر رع 7 ِ

 | زوكتملا ناب 7 ارهشنلا ل يتلا ةيحلا زكل نا ىلعو نيجملا كلذ ن 0 هيلا هب

 قت ناوح الر
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 ا نيدلل يش لخرا ناءاطألا قاذحت ب ىثدحام لحس ةلاغ ال تيم

 يتح اف: ىرُخ ةيملا نم نلعف اعيش نا نو ر مال براضلا توميف ةاضما تايملا

 1 تعز نيملاو اؤرلا 0 ىلع ءارحا ىراصنلاو احا ءابطالاو هأةهف براضلا ل اخاد

 ٠ : هن سهدلا : أماف/ مريغ ن< ناسنالا ناطيشلا ع تايملا نع قام ئ قل ١ تئارغ

 ع الا مهل مثال معآ نا نوري مهو قرلاو ايؤرلاو كة اوب نطاو قيطاشتلل 7

 فمان لحزرلا دج كقو تاهملا نادأ ةكراشع
 ٍ : هيحاص نيدو هندبو لظنحلا مع

 نيب و هئببو هب طوع اذا سوسلا:كلذك و لظنحلا ةرا نع هقلح ىف دحيف-ةطاض ةفاسم

 .ةئيع لازتال لظن ا فقابو وسلا ةوالح هماح ف دج ' ةطس وتم ةئاسم نأ ا لا

 : ظ فلا 0 ىذلا وهو هدم ع وأ لاق كلذلو ادام ل

 نظنح تكا ىلا تارءس ىدل د 0 66 نييلا ةادغ َّى ص

 هرعش ىف سدقلاو رماد ا يللا انيههسشف لوؤارثأ |ىف هتعمدر ورد فصنو هناك ن عرب

 ماذح نإ يب ا؟رابدلا ىكبن * انلعل ليحلا للطلا ىلع اجوع

 25 لاسبلا م اع:لجرلا كج دقو رايدلا ىف ىب نم لَوأ هنأ نويزو

 0 4ع ىرتعتف 6 رجا نيعلا 8 راظن لا -- 3 اسنالا نظذو ةاثمع 2 ةقفب ورا

 نب نا كلذو برملا نعم يدع اوه لوش 5 ءاب وتلا نم ند ىدعا وهل لوش برعلاو

 ْ نم ا تبأدو 0 نأ اسنالا كلذ ىرتعا 3 نيع ها 0 1 0 تعاثن

 000 مادام د ل نا ن نور ا 07 هم 3 31 00 نبالا ءانا نم ةيرتاطلا ود

 1 1 1 3 0 طودسملا كاذل نوكي ظيلغ 5 0 هدد ع ةئار امل ضرعل ضرعلا كاد

 3 تش ناف هلهأ انيدكت ىلاو هراكنا خل كوعدب ادعاج كراق نك اده لدعس لو

 ْ ١ .رابغو ةيكاوم طسو 8 وهو هاه ك2 وضم سرف ف لوقت ف كلذ راكاالا

 ]| تشن 00 الورحح ىولا يف سيلو ضعبل مهضعن ةنابتسا نيب.لاح دق بكوملا

 سدقلا 'ىرمالتدملا )١(
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 نيتولغ وأ ةولغ وانيضرعوا ضرع باق ىلع ةكمر وا ارجح ىريف ناصألا بحاص.
 يىفو رودلا نماراد لغد هلاب امو ىثثالا سرفلا كلت سرفلا اذه مش في يتدحا 0

 بابلا اذ_هو لمص عامسو ةنباعم ريغ نم هلوخد عم ىصختيف رك د ىرخلالا رادلا» 900

 نال راندنع نك سرق نبكالملا ديعديعس وألاق و ىلاعت هللا ءاش نا هعضوم يف عقيس 0 0

 ضوملا لطبف طقمويلاكت يرام لان لاف ةراجح نم ضوحب اههدحأ رف سانلا ناني 0
 تررضا ام لّدل كبأو لاقف ةيناث ه-يلءرف دندحلاب هوربضف هلهأ هذخأف تريتقرف

 لاقف طئاح ءارو لون توص عمس هنا رخآلا اعاو لا نو عبرا رباط متفق كلف كلما 00

 كيلاعسأب الهنا اولاق هللا هاربظ عاطقناو لاق كما نالف هنا هل اولاقف بخيشلا نيل هنا ٠
 دلو انآ تن رد يعصألا لاق تام ىخ لاب اف لاقادنا اهديدلاو لوبمال نا

 ينبع نم جر ةرار> تدحو 0 لات 1 اذا 'لاق دوش هيلع يدب و ظ 1

 ةيالفلا اولاّعف هنيع اوفاذن هذه 0 لاَمُذ امخش ت توص ه.<ع انتا ةرَق مس ولاقو 00

 ىر' 6 سانلا لءجدقو امنع ىرولاوام ىروملا مرج اتككلبق انساب اورو

 تبأر اذا نام ىذلا لوقو تازالانم تاتك يف غوب الامو زوج الام سا 7

 نيملا بحاض ن«لصافلا ين جمحلا مظعأ نم ينيعنم جرخت ةرارح تدجو ىنبجمي يتلا ٠
 لاغم نحب مهييصول سانال فرثتسي ناكاذا نويعل انالف نا لاو لاق نيعلا لا 0

 لاقو نيعلاب هيأ اذ كلر و نيعم .لجرو نيءا هنيصأ اذا 8 4 اناللف تنع كا

 2 ٍ ْ ْ ا نب سابع 7

 00 ب ديح كنأ كافاوأ 0 كنويسح كانووت ناك دق 0

 رووا ف هتاصأ دقو هنيع دشأ ام يأ هسفنأ امو سوفت هنإ نويعلل لابو - ٠

 باكلا مط هلأ راد دارأ اذا صللا نأ هردغو باكتلا مؤا نم نا لئاقلا 0 انأوأ ١
 هيروص تنثب ىت> هررظ ١ حسمو هلم اندوا راج و اليل رام كلذ لبق م 0 و9 : ئذلا. ع 0

 ءوس ةحش نم الإ توكيرال لما تلا اله نافذ | مف اع رادلا تا اليل ها اذاخ. ّ 1

 باكل ماغا ضع ةيفو قل ةروص يف لطاب لا لحال زوجا ىأبلا 7 « ناف يألا 1
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 تح نم نك اعتب ل ال تل كقو ناكلانع -:>مال لا ما صضعلو

 5 ع صللا ن ٠ع ع هركشنو هفلا ُْط رفل 5 || ناك قاف ه4يم هوحم أ دار 1

 000 ةفمحلا ىلاسسش ىت مح ءأ, ملا هيلع ط طرش و |اف هيروص تان اوه هنادخا

 هم ركل منأ نوكيل لف 0 هئطفلا ضمعل لج رلا بأ ش اعروةلفغلا ىلا بس ىت>و

 كناو املس قرع لاو عر ملا نكي مام مرق روخأ *لم ثتءنم م اذا ةنطفلا ناف

 نأ ناسحالاو فامالا نم صللا هيلا لج دقام عم 0 تاس رح لراقل احا
 همارك اب ديرب نوكي نأ ةفاخ هيلا نسما ةعيدخ نم سرت لاو دفاع هيارادت

 لكلا ناك ولو هلبضفت يف ةياغلا ديعك هيف يأرلا نسأل ءوس
 ْ 0000 0 اف هلا

 اهرداصم فرعي ناكو املجاوأو اهاجاوع نيب نزاون ناكو روهدلا ثداوحو رومالا
 هلا قار رولا يف تدانو قربملا مَ دا دلك ملا راخو اهدراؤمو

 : عز فاخيو ةلعلا يف تاو هب راد نم ةعثلاو ةيشلا نم ةحملا فرمرو ةحح دخارو

 ةعاقلا ةدادلاو نيحتملا 0 ر نمو نيفلكملا رايك .نم ناكل ةعيبطلا فرسو قولا

 نيكملا ىوذ يف طاتخم الو مطقنب ال يذلا ماظنلا رداغي الو يطيخت ال ىذلا نسلا

 .هوركلا داما 0 يم مهنادنأ نإ ةفرءملاو لودملا ىوذ يفو ةءاطت_سالاو

 0 ووو نيرشلاص او نري ما نيب اوزيمو اوريغو اولباقو اونزاو اثوحاو

 ا || ا|لطقاغم اوردنو اقاوم اوعّيو لح الو لسحاعلا يف ةعفتمو ةرضم

 )01و افرص رشلا املف نبرشلا ضقنأو نيريللا متأ كلذ 020 رراخاو اهازوأ

 ْ .هورك للا ىف نورظتما اناو اند ةنزاوملا نوفاكتب الو اهدنع نوفةقوتب ال مماف أم م

 5 صالخا ىلع هنو حيف هفشتكعو هارعب قوي الو هتضراعم يف يثخ ام ضعل فو
 | ا لا وهلا .ةزيرغلاو ةر ةسملا مئابطلا تاركاماو ريكلا ىلع يذلا 2 كن هذلا

 5 وذنب ىذا ءاذغلاكو وذي الو ةيدكلاب , لدم ىذلا مسلاك هيبنتلاو ريخستلا ةهج نم لمعت

 كردل ةرخسملا ناويملا فا ما لجو 2 هللا اه ناو لامحالا ر ادفع َة ةزواك والاب ١ لتقيو

 ١ الو ة 5 الو ةا هأب يف ريع هتعلب ةقيلعللا لوكا هغلم الاب ١ نم فوخ الو فقو 2
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 هع :

 م ةطوسبملا ريغ ةدوصتملا امئابظب ةنكشلا سوما لوكا
 تاكاذاوةركفالو ةهيدب روم اذلا كلتا انزا وم ناكيأم ةعيبطلا كل نمفرعلن

 هنزو يف ناكام 2 نا |[ 1 تأ اةنوركح نأبجاو سيف

 ةيوراا دعببو ىنأتلا .نستنالا كمت ال ىلا ةمنعلا فو فاس دار
 هن.كعو لقعلا هتهج نم دنع الإ ناصن ال ن نفلا اذهو ضعب اهطعب رومألا هم /

 فارصنالاو هنباغ 0 ه اذا همامتابو ءاش اذا هل 7 9 تا 0

 0 ناكالاو 0 م اهناف ةدوحوم 1 -- ىتمو ا

 ةراشاو نيقلت ىلا كلذ يف جاتحي ال اهناكمب اهحاص رعشت ىزيرغلا نسح أبداع
 برقتعلا قا ئراخلا نم قمح ةلآلا تبحاص ناك ناو 2 --

 هد م لصفتب الو م ايشالا ل 0 !ا اذه ف لطفي 7

 0 هنول 1 تر ا 0 اذا ا 00 5 98 0
 بحت 3 م هايالخ لحنلا ع اذاو رومزلا تيب 1 نس 0 ِ 2 0

 نم ا لاش 1 لا ةفرسلاو توبكنعلا تلا لثم لي ا 3 م ا

 كلذ هقدو 0س 0 اذه ءا 4 م> ىلع 0 تت 0 يفي ل

 ةحالفلا 1 لامك الا 0 كعلا هلو هراج اعنلا رف 00

 01 5 تحهزو 6 | بحاص ص ناقو ةراحتلا نارا صو ايد نأ

 م فذ 7 هر امم يفرط هب 4 ا لع ضعل ٠ هال كيلا ةظفاللا نا ةظفال

 1 ك0 ا اده هكا ندوب 1 ن ءآدحأ 11 3 9, "د4

 هيف يهام كرتت 3 ىلا ىلا ا محاصو ويعا رلا اه 8



: 00 

 مج انوع ىف كسسمتال ابنال ىحزا ةظفالا ل ا كك
 2 ةماكدلا هذه ىف قحلن نا اتل سداو: كيدلا ةاضفاللا نوكت تدك مطل ف راص

 لبا انيمساعإو يحرلاو زنملابهبشأ ثينأتلا ءاه عم ةظفاللاو ةركذملا ءامسالا يف ثي انل

 1 فيك و هيف اوفلتخ الو كلذ لعةغللا لهأ جتحا نيح ةمالعوةيوار ل ودب وار

 1 0 رلاو ززعلا نيد مهفالتخا نإو ليوأتلا اذه نءجراخ كيدلا نا عم فالتخا الو

 ْ ' نع جاجدلا درطت ورم ةكد نأ ىلاعت هللا هبوب نس زمتا نب ةمامت معز دّقف دعلو

 ْ ةظفال نم حمسأ موق كيدلا بحاص لاقو جاجدلا ها ولا ني بطلا تاو تح لا

 ١ ا اهل ريدملا اهنطل يفام جرم يذلاو ءامد ةرخص يحرلا نال ىحرلاب قباب. ال

 ١ كلفتني ا لامر ولا ق هارغ ئرح امو نأ اسنالا ءامسألا هذهب حدمت اعا

 ١ سياف فاعلل ةاشلا كرت امأو تاياغلا غولبو قابسلا ىلا ةيعادو تاهذالل ةذحشم

 0 0 2-1 كلذ نوكي دقو ةديعبلا تازادللا لع كلذ اولمح نأ الا فاعلل ظمل
 تالا: نانو أبغ رسذ ىف نبل 0 ىلع ىنأت ىتح اهفاخ نم عض رب ةاكشلاو ةرورضلا

 - اهجوزو ملاهلا قومأ نم ىهو اذهب اهاتأو اهيلع ماق نم حطنتو باحلا بلقتو

 1 وهام برعلا لوقتو هميشايخ قاح ىفو هيف فوج ىف لوب جبرا نئنم ايلا يتش
 ١ رتملاو حرلا نتن هب اودا 1 اذا سال وهاب وو ابشلا د اودا رأ اذا ةئيفس ف نال

 7 يف راص دقام ظفاب فيك هناشو كيدلا صاو امه قرخا سيتلا وهو اهواو ءاقرخ

 ]| دابملا عيج ءاريو سانلا هارب يش هسفث تاذ نم هتقورط هن رؤي فيكو هراقن
 | ا طظ رك ذ يف نكي مل سانلا هارب ؛يثر راثالا اذهو لزعتلا اذهو م هس

 " ليوأت يف برعلا ىلع مقدص دق منك ناف لثللا اذهب قحأ كييدلاو كيدلا الا جوازب
 ١) لحوم ظفاب امئا لثملاو قيقدلا قشعو نبلل ةيبصعو برعلا نم طلغ اذهف لذ ما اذه

 | ١ 0 اال فو مفراو بصنلاو رجلا يفالا ةودّش ىبارعالا سيلو باعالا نم

 1 ةفيرسشلاملا اواو 5 ذ ىذلالثملا اذه. قحأكي دلاف سيصيو هيف ءرلطخم دف كلذ ريغ

 ١ ا لال هناو 00 ةبج نم وه امنا كيدلا ىف لمقلا اذه نأ ىلع لدد ىذلاو :
 5 غض

 | 00 3 سد -3 - 5
 ا ل 3 3 0 /

 و 1 ا 8
 تي 1 .

 19 7 4 رك -. .: 5



(200) 0 
 0 صرح 37 م ا اضراد وهو نومعهّتب 2 دافسلا ن نع زو 0 اذا كلذ

 امو هتبغر دنع نهرو هدهز دنع هب نهري مي هلق بملا ىلع نضأو لوك ألا ىلع
 زدعلا يفكلذل 5 اع افلا اناغأ 0 كالذ عنصو ريغص ص جورف وهو كلذ لش مللي هلاب 3

 لهاج الا هدرب ال نيب اذهواناق كلذ ىلع يلد نهملع توّقلا تاقوالا ِق هلدبو نع

 ةدونشار ايحالا نم هبق انمو كيدلا لاصخ ركن | تا باكلا بحاص لو هناسرأ ١

 والحلا هجو يف لاو نحنا نب لثع 0 دياكلا نيو هنيب | 0 اشف الواو

 نم ماقيذلاو”لضفلا نم يم لوضفملا يفسيلو *يثث ىلع ؛يث لضفب فيك زك اضرأا 3

 لثملا عضوم انركنا امئاو انركنا يذلا اذه سيلو حسم علا أد ق بحل هف هقذق
 راج ناو لشلاو دعا كا 3 اننا لاو ماكرو شبخ لل هودتفرص ميا 1
 مهيلع درب نا ادهاش وأ الثم هرك نم لكن راع لا ملع اودرت نا :

 كموصقتب حا ناك كيدلانات 20 هلك برع ءلا سما داسفأ كلذ. فو مددر 34

 امودتشا“ رف * يأ نقواهيوسمل اوناكر دام ىأ ىلع مبمالك لئاوأب ابطيح انجلو.

 0 لاقو هن انررقأ هببس انقرمع اذاف هانركنا ا يناحاو يلا نكمل

 5 0 نا ينال توما يح نشا كيد 0*3

 الا 6 50 0 أب هناو باح 0 1 0 00 1 هنع ا ْ

 ن“ نيديسنإ ر ذو باك لا بحاص ص لاقو اباش ماد ا وه او كلذ .لع 1
 1 0 را ةتدسف 0 تعز 04 دنع : وهو و ةأرسا 0 كا ةراس

 1 نو 5 نا 1 مهيأ 0 قالو 0 ا لزب 0 دق
ُ 

 لع ووثسل يم ماظنلا مي ١ هاربا لاق مهم همام موضعي ز ردع ناكدلهرجزيو هف 0

 ْ م ةاورب لن 1 ساو , بالكل لتقرأ ةيلع رتاج يبلا 3 0



 را دل 2ه5)

 1 : 3 امنا كر دنع ه6 58 تافاوطلا نم ند 0

 : بناطاأ 5 ناك نافر 92 باطن ا قود : دا لعو طدق رأ رأفلا لجأ حس

 : مالوأ أمم ماتا حلا واقل مخارفو ؟ 5و اخ 7 نا 0 و مو رافلا لكأيو

 ] 1 0 جيرارفلا رآ ص ل ثونوا ةهنم ديال 1 هنوص نسحو هني د دخت رب رئاطلاو

 ع هلا كيع هل 7-6 7 و

 اهيصخم ال باكلا مفانمو ؟تاريج لاوءأ نع فعن م ااومأ نع تعاوه ناف

 | نادرو ٍتانبو سيفانلظاو براقدملاو غازوالا لك أي كلذ عم رونسلاو ريماوطلا

 0 : لكو مس تاذ لكو ةئيبخ لكو نادرجلاو رافلاو ناذالا تالاخدو تايملاو

 يحد اوضر م 3 ماقام ب تلكلا رود ودووتللا رؤس ىف مق َ ” سفنلا ةفاع يش

 ١) هلوشب د ,م الو 0 ما هللا للص م كيد ىلا را

 0 داذكو و تالكلا قم اها اوفأ ىلا لا ىف نبا نا نانا كشبالو

 مرها وثا ليف نذلا ل ردن فراطاو تاعالا لاس قرا لباس نانا

 7 ا ىمنلا قابطلا لوط نأ كو دعبأ رخبلا نه وبف فولكلا هيرتدبال ناك نمو

 0” باتللا نم هوف لاس نم - يتحوفولحلا ىننت قيرلاب هاوفالا باح ةرثكف فولملا

 ا 7 او اييط هودجو ههأب ا عم هوركنتسا ناو هيف نم ةمالسلا هل اوضق امناف

 7 ناو جنزلا اهاوفأ سائلا بيطأ نا لامي كلذكو قيرلا ىلع ناكءاوس برتبال ناك

 0 . علرالا تاوذو ريطلا 00 عبس ب 00 مسار ل ورا تناك

 0 قلدع ن دم هركذ دقو دنساالا لثلا كلذ يف ه برغي ىذلاو رخبلاب ةفوصوم

 ْ : 20 لاتف ناصح ندمت اجه

 2-2 ةرونانالا ك اهدنك # ىردخا د15 كنف

 ْ ا راشد لاقو

 . مطدق ناكناو رص نم فلخاو .  ئركلا ةليل.يف نابرظلا نم يسفاو
 . ءالع ٠ معزو ءابظلا ن نم اهاوفأ بيطأ ماج ملا ىف سيب لاقو درعداح ٠ وجم

5 0 
ئادلا رحل أ صف>حن م نامل راكىرس :ل ةديبع وأ م نييرعبلا

 0 ي



 0 ف 9 2 6 5 5

 0م و ايف د ا كاع - دامب 4

 ( هانز

 لف روعشما ثردح وهو ترا ْن ةيلكم نع ضفح كك د نع .كالدء رت

 لها كشي مف راد لهأ ىلع ءاج افراج انوعاط نا نييرسعبلا نم انباحصأ ةخيش#

 مودال وبحو عضلرب يض أهف ناك دقو ا 0 ريعص أف قد هنأ ةلوللا ف كالي

 ةدسف رادلا كال باب يلا ةلحلا كان لهأ نم نال : وعطملا م ند يف ن ٠م كهدف ةلحر لع

 ةص ع للاى أ يلف بابلا معمق مول اهنا صضعلإ اهفلوك ربشأب ١ كالذ دعلا ناك الف 00
 ١

 2 كلذ مش كلذ هعا رف رادلا لحال ل دو هيك ارح تعمل يَ وه هاذإ رادلا

 اهيصف اناا ءلا ارح يبصلا اهار ايلف رادلا لهال تناك ةباكت ابقأ نا .

 نم تسل 0 هعود د 1 راصو رادلا ف قا ا ىصلا نأ اوتاتف ١

 ىذلاو با اوه مادأو هل كالذ تممادأ م هتوس ايلف هيلع تفطعف اهلا اي> | مابطأ '

 عسر“ كك فرعل 11 0 نطل ند دلو ةعاس همام ص صم دولوملا أذ ه ملا

 ىنال وم أدي ث ةءادهلا ن كو وةك العا د نم ءاضن رالا ىلا هاده يذلا وه

 تنلظو هلاح تدقدشاو عوملا هيلع طرفا الف ىدتسلا ةملحو ماهبالا ع ا[ هتعبط

 نم ناحبسف وندلاو باطلا ىلا ةف رعملا كللتو ةعيبطلا كالت هتعد هب ةعببطلا كلتو ةسشن 0

 تخاض هبوهأب ن 06 ريخ ام ثادحلا 1 -ه لثمو هيلع لدو هاودو همهلاو اذ_ه 28

 ديزتلاو تذدكلا ع نم كيعلا 1 ماع صوصلاا بات 5ك هصضق كءهد ولو مال

 خاشع نم يش هل هي ىنادح ناكللد 4م ُث كلنا 0 عمسأ و هتسيسااجوأ هتأر دقو : 1!

 جود ىددع ناكمن هاب لاقو نأ لام هغز نب 0 كدحسم ةرضخ لوزتلا غن ن#هو راع 3 ٠

 هف رغلا ف اكو لاقر أيطلا جوزلا 0 نم ناح رفو رابط ماج وزو صوصقم ْ ْ 0

 2 لخد ال كم كوكي ١ أقر ةوكلا م ادق تاعد ميكا اهذلعأ ق بَل

 م رايطلل ن لولد الاف ضراع يل ضرع نأ ةفاغ كلذ 0 تم + ند

 03 تثمو مركلا نب أف امو نذل ن“م 0 0 ا رابطا جوزلا ردق ترياق ل 7

 رايطلاجوزلا امأ تادف هيف نأ م ريثقا نع 1م مامهالا يناغشو صو مهلا جور ةجر 0

 (يىن -ناويخ-4)



١ 000 

 ا "000 ةرايح كا الل الا نا ءاعلمار نك ا درا لا

 ْ ظ ” نأ اماف ةالعملا ىلع اطقسو ادا مم اضبنو ناخرفلا بش اذاف أدروو نصحت ىتح 0

 00 امم الع را ل هاوس لاغ نوكي 0 نكللو ايد نأ امأو نع

 ٠) لك رالا اذاو ماما نم قلخ تفاخام ىلا زتنلا الا هيل نكي مف ريش دعلا لبس يل
 نيفاز م أ الإ (ملاح ىلع اتت نارايطلا ناجوزاا اذاو ات» دقن اجو لا اذاو اتبث دق

 ىلا وع ىفو ريقانملا لوصأ ىو نيتمطرتلا فو ثبغللا مضوم ىف كلذ ةمالع ذا

 | 0 مث نيصوصقلا توءىف كاقااالر فاني برت ءانخلا عم نيقا نارك 01 د

 لا اونق فتلا ث ل 0 كلذ نم يجعل كيك تاما لاح نا ىلع امه اذاف ةفرغلا ت

 _.اهافز نيح دارو ىلا باط ىف خرفلا عنصي 6 ناس ناكشلا ا ءاغأ

 نوط "0 ن1 نخرلأا ل نيخرفلا ناقزي اممنايرب اناكو ابعوج دتشا امل اه اذاف

 ا 2 ص ةءادحلا نم اهعبط ىف امو شطعلا ببلتو شيلا بحو عوملا اعلم ناقزتسيو

 هي ةداع ماعطتسالاو رابطلا ' ةداع قزلا راص مث اههاقزف خزفلا بلطي ام ابلط نأ

 عم 0 هريغ خارف نم أائيش قزي الو هخارف قزب مامح مانغا ن نمو صوصقملا

 قزيام مامللا نمو اهتز لو اهدرط نوللاو نسلا يف هيخرف لكاشو هريس خارف

 ةيلبلا مطمن امنا و تو. ىتح ةئبلا هخارف قريب ال مامح ماملا نم نأ اك هنم اند رف لك

 . ىلع لفكلاو نضحلا ةماعو ةدالولا نأل قزي ال يذلا وه بالا ناك اذا خرفلا ىلع

 مالاكو مهلع بساكلاو لايعلا سحاص هنأك بألا ىلع قزلا ةءامف دلولا روظ اذاف مالا
 رب نم غلب هناف ماظعلا رساك هل لاب يذلا رئاطلا اذه ع ْ ءنحأو مضرتو دات يتلا

 هر يذلا ن 3 باقعلا خب 000 هلال 0 0 نأشل مايقلا دعا ؛ ابيلك خا ارذلا

 ةلالث ماعطإ ل.تحب نأ نماتلخ 5 ىتأو 5 ا هرثأد 1 امغ ن

 ١ هلبق هتحر +أ اذاف نيخرف نع لضف 0 جر ختف عزجلا ة ةعلرس كلذ 8 يهو

 0 "ل7 رثكأ ىف تاني تالث ضي قاللا نم باقعلا قال هيدلطأو مان املا

 هلوق ىلا 00 ل ادا يب نم لجر 0

 م



 (هذ)د

 همرح هيلع هللا كفاخ ول هل هتاكأ مل ىسعتف اي 0

 5 دعا او نا

 نرخ ْنَم ةونلاو نمابلاو ةعابستلاو ةدكلا آت دلع ابار سعال لاَمذ لاق

 ضاينلا نكاد ىف دش الو ١ 0 حاسفلاو ءاوخلا يف باقءلا فانصأ النا

 ماش ناف بلكلا 3 نم دسالا ىلا الو حاسلا ىلا ندا مل رالا فيس نا

 ريغ اولوتف ملكش ناو راثلا بلطو ظيذلا قيرط نم هنالك أب امهناف اهل اودع هودعف
 . ىلا اهابشأ نإحللا نم ىحتشن كالذاذ دس الاي يش هبشأو ساما دس د

 0 0 ج تيصحأول كلنا دما عابط ىفو دسأ مهنأ ىلع ليلدلاو مسالا 1

 مك اولاق دسأ ي قبل اهرطش ندا راع تدجول مهما رف نعو برعلا تاداس 1

 رفع ىلعو قيرطلا ضان ىلع ضوررلاو مونلاب ىضرب ال بلكلا نإ هلك كلذ دعت

 حراطملاب ىذري الو ةداسولا د<يوهو طاسبلاب ىضر.الو طاسبلا روظىرب وهوبارتلا 37

 ثيحو سلجملا ىف عضوم لبن ادبأ ريخع نأ هسفن يف هل نف حراطملا قفص نود ١
 كا نأ الا زوج ال نم هيف روصتس نا الا هيلع ءاشاو هل ةنامنص نسل بر هعدب ٠

 ةروصقللا ذاختا ىف ةبواعم ججح ىف ناكدقو هيلع قد نأ نود_اكلار ص الف اردص

 مارك نم هيلع عبط ام لع اذه هرينم ىلع كى رصأ ها فيسلاب نايا برش لا ١

 ها عب م اند نا هيلع مسيأنال ىت> سابالا ليجلا لجل

 هرب ةدشو 0 نمو ةمرلا لهأ لاح لا هك 00 لعو ةئيملا ثر لك لو 1

 و سراح هعمك : مو ََك مخلل ف لدعو ص .حم 0 هلأ را و 44 أو هتام طرفو | ظ

 ايزخت دس هدب نيب داعش 71 الإ هام هيب ان هلا لحرلا تنادي هئاودف توفلا هليكملا |١

 «ند 0
 هارودب رفظ نوح هر كه و هيلعر ذو هلم اد لا املا كلت ةاءار اذا هنأو 5 يشم 5

 ظ اذا ا نم رس هلا يصاوت نم ترعلا تناك 6 لذ 3 ةمسلا هنأ هتردق ت 0 1

 نم ريس ىلإ همس وأ 4 ا رد نع يبرعلا كنك وأو امملغ ن 1 اياب للا تتار 8

 . زج نم هيلع رضأ وه ام مسيملا نم يتاأ يه ينلا يتاوبلا تادلاللا ىناوتلاو رعشلا



 000 ئ

 حول, لازب ال زيللا لذ نكلوهسأر رعشرتاس عميوتسل ىحهلهأ غلبب ال هلءلو هتيصال

 00 اءرك نك للا دبع ن فرطم نآ ركذو هلق ىف رئأ هل لاز الو ههجو ىف

 هنوعنعال هيابرأ ناك ىذلا ناكل باحأ لعداعد ىفو كلذ هيشأ مو ادم تاكل

 صو اولاق هيف هنار نسح ىلع ليلو هدينص ةكرب مهنا مهلا لاق هالصم لوخد نه

 البف لاق هحبر نتن دشأ ام مهضعب لاَدف ىاك ةفيجي نيبراوملا ىف ميسم نب حيبملا

 ثراها نب ماه لاقف كابو ا تكل در نب راق كسا ضاي هشام تلف

 سانجالا ميج نيب دارا ا ره ير ىذا مار خا رانلا له ال لبإلا

 ىذلااماف سانج ألا عيمج كاذكو راملاو راجل وريعبلاو ريعبلاو نوذربلاو نوذربلاكة قنا

 هب ىلاغيو هيلع قفني و كالذأ دخعو راهعلا هيف عبو سانلا نم سان عنميو هيف كلذ ميو طرف

 / ا 19 ناسسلاو ناوملاو كليدلاو كيدلاو شيكلاو شيكلاو ثتاكلاو تلكلاف

 ا 0 1! دقو طيخ فرط ىف انهدحا لجر دلنشي ئح دارملا لئاشال هناف

 مدلا ةقاراو شخلاو ضعلاو تافتلالاو ةاواسملا نء انين وكيو رخ آلا فرطلاب

 دارحالثدحن يذلاو اهب شرابمىتلا عاونالا نم نيئيش نيد نوكي الام دولا يرفو
 ايرغ اذهو اقرث اذه دخا دّءلا لحتاو طبخلا عطقنا ناف هسفن طابرلا لالا ةعببط

 هنكلو لبوط رش اهنييف عضوملا امل الخو رأفلا ةرحج كلباقت اذاوادبا اتفتلب ملو

 ناك لاق سرشا نب ةمامت ينادح ادب نانثا اهنم قتاب الو بخصلاو ديعولا ودءبال

:5 1 1 
 مم

 احاصو اددعو |هنم دحاو لكذ كي ريف رخا رحج ةءاقانو راف ر>+ سيما ى ىف

 - انيفهيحاص اهنم دحاو لك لتس ىتح انازحتح ال 7 نايمتاس امهمأ. نظل ىتحابووو

 ا دلل ًالازاق هرم لغد قع اراه م ةإ دعوا ةياغ ىف امهم دجاو لك
 . ملا امث دوجا رخانما ةليوطلا ةيقولسلا نأ معزو ىليدس لبخو جرفلاب ىلا هللا ىتا
 ثانالاو ثانالل روكذلا فلط ىف كلذ نا الإ كلذ نم فيطللا نسللاو بيجعلا
 ) 0” ناواهريتا سلام كلذىف عابساف ميطلا حاورتساو ل وك مش اماو ةصاخ روكّذلل

 ٠" كلذ دب هلو ٍبلكلا كلذكو مشتل ريناتسلا ناو مشيل لمتاو رذلا ناو مشبلا رازلا



 .:(59) كا ظ

 ىارصإ لاو شقلا 1 ا

 ايمان نم هللا هيلع بص #« اهابرأ نم ميحصلا وأ ناك . ٠

 اهباها ىف رئاطلا ماي *. اهالكن م شاخنال سلطا ٠

 * اهب ىثم الف ىلوالا هن د را ىف « 0000

 بالكلا نا 0 الاد يفد ءارالا
 كا .

 4 هنم وه ضل باكلاب هش ف تأ 2-

 هينطل ىف.تءفشرا اذا باكلا مت وش 1 وناوي ليلا سرا اذا 7 01

 ىاعلا لاق ع در راعص فاك هي ا ايمهريصي 5

 ايقنملا نشهتت اراغص ًاضيب © .ابلك | هنم نطبلا تحن نأك

 . ىردبلا لاقو
 ضوارغتلا ىلا هيقافص نود ضي بالك ءارجأ نأك

 ْ 4 را لاقو
 امبضاءاذا هيقافص نود « ًاسرأ الك وأآطق نأك 202020200١

 زجارلا كلذ يف لاقو نضببلا تالكللا ناذا اراد ودب ام لو عن نوفصإو 7

 قفيحلاو و مجنلا دعل جرخلا نصيح لع 1 راج تملأ 07 0 ٠

 "*' نصيبا تلك ند ا

 يناسمعإ لاقو بالكسلا ناره ربرم ءانالا ىف تبخشلا توص' بسور

  ارهف اشروه بالك ورج .* هام ذا اهقاخ ناك 00

 0 لفر َ 00
 ”ارصتللا نايو ميهابألا نيا عا ملل اخ توص نك

 * روش . الو ءارجا شاي رهط دع

 : 1 هكاناس و



 ئ 200

 1 اال 2 فاعل ع

 لاف ئيرطلا ىف بعلب ينب هل ناكو 5 عدل لور ناك لاق ىبارع ن منيحلا مكذو

 ااا كلا تذ نوك تبا نوبخو ْوَو ْوَو وو نبا لاقق تنا نما لجو هل

 ل ل باذاب ىولت * لاق كلذلو ريثك الو لياق م -الا نم هل سيل سا

 9 0 اغلا لة
 70 قا ورطلا نس تاكل كلاطلاك + ينرقيل قالغ 0 بلطو ” ىلا

 ورجالو رف ضرأالا ف نسل لاشو قرط هن نسل لاش ريسيلا محشلا قرطلا

 ا 1 قو كاكلا ءارحا نم نيطأ الو نطرأ الو نمسأ نار نا
 1 لبث ت ١ ذاق قيشت نا"ريغ نمأ ًاراخص تماد ام ”ىث نءسأ ماما ما ناف ماما

 5 0 لإ لاقو بالكلا 1 كلدكو محشلا

 راره موشيمل مدر 0 ايل آ رءططغم ن لم ءلاىواط ند ل فضغاو

 راطماللا أمف عبات ةنس ا 3 ةدددش هك اناص ا ينارعا لاق لاق يعمصاالا

 ١ مدحأ لا ناك ىح سا نادلو نمش لان اللاو ن الالات رثكو ةيشاملا 0

 لاقاللك ل !او لس ةمالد نال نينمؤملا ا اعلا | ونأ لاق لاق نذل وأ ىلع ور>

 امالغولاق ةناد رملاق ةبادو كا 1ك كلف ل | كم 2 تاق تاكلاب عنصل ام كليو

 مالغو و تاك نيد 0 اق 1 لاتدب راجو لاق االول قد رىصلو ةنادلا ع

 هيد ةلغ ن 02 ءالؤهلدب 1 لاق رادو لاقر اد ٠ نم 0 الو اع ءال وه ةءادو ةراعإ

 ْ سيل لاق ةىصاخ أ : 5 يأو لاق ضع أخ تما ا ةرساع بارج ةثام كاننطقا لاق

 1 اناعح دق لاق ا د يف! ١ فايق ند ببر < 0 كمطنأ انإ لاق ا امو

 لاق ابعدف ايده امأ لاق كد لبفا من لآق ئث كل 0 لاق 6 أباك نب صاع نيتثالا

 دع ناك لاق مصنع د 0 كلا هئما كمذ مولع نوعا 2 يلايع كا

 8 ىذا ةيلع هل مغ اق هلام مذلو ةئامرغ .نم هاو َىَح ندلا هيلع 0 كق "نر

 ١ ذي ب راضل ةلمح لع كتللد نأ 5 يل لجأ 0 هل كاف هيلا ل لصو 05 كال ف ريل :
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 رش 0 يدنع اف كد صر و كلتح كب ا لاق كام سغ نم ةمالسلا ور .رويللا 0

 كب سنكي كيداح ص ةالسلا لم * ناكاذا هل لاتف نامالابهنم قثوتف كانيع 1
 ركو د ةح لبما من اكتم كل مشيدا رم كناكذ لعطشبو شر "

 حابنلا ش نديزب , الو ههحو ىف هل حب ا كيلع 30 م لكو ناجي مث سانلا 1

 هريغ 1 ميغ 3 ممريغ ن ماو تان را كلهأ ن م كلك نمو ناك. نم امك ادحأ. '

 ىلاولا ناف حاب هلا مرا هديز نأ كلياو ل ل كيك اذاف يلاولا لا ريصت تح ١

 كنع ! سم نم « ضراعك ضرع دق هنا كشي مل دج كنم كلذ نا ن أ اذا

 00 ص 9 ههحو ىف حبنف هب هياع ملف هناريج | نك هب رد لعفف لاق كيلع ىرغل الو 4

 0 1 * ماين || ىلع هدزب 0 هيلع ملسف م مضعلا هأاذ هؤامرغ مماست ىت> كلذ لثم لعفف ا

 ملف يضاقلا ىلا مهعم همفرف حابتلا ىلع هدزب رف ذ لاولا هلأ لاول نا رفهب اوقلعتق

 فر قطن ال لمجو هسفن كامو ثنويعلا ةياع لعجو امانأ هس ' ىمأفكل ذ لطددزب ا

 النو سف رد مو و هجارخأب ىمأ كلذ ىن املا يأر ايلف حابتلا 1 ١ ظ
 اذه لاقو هنع نكلاب 0 5 00 داَقلا دنع كلذ ررقن 2 حابنلا الا فرح قطن 07

 اما 3 ةليخلا 0 يذلا هعرغ 2 مث ىلاعت هللا ءا مامشا 1 هه لجر 31

 كنتماع اأو اضلأ ص 1 نالفأ كايرو هل لاف حابنلا ىلع ةديزب ال لج 1 الق هندعل ٠

 وأ لاق هَ هيلاطب ام ا فرهلا هنم سب الف حابن || ىلعهديزي ١ لعخ هلي 5 هذه ْ

 7 1 تاور نب كالملا دبع لغاشت امل لاق ىدزالا باطخ نب ةملس نع ء نسما 1

 ار ةعرقلا كتبكمأ دن هولا: كلل ىلا مورلا هوجو عمتجا دي زان بيصما|

 كاناف 00 ىلا موز نا كل ىأراف مه م 1 عوقول ضعل 4 موضعل لغاشش ١ ١
 اوءتحت مه ىلا" تالا ضع وج معدي الف كتجاح تلن مهب كلذ تاعف نا 3 ظ

 او ان مدالب يف برعلا او زن نا الا هيلع اونأف 7 راطختو كلذ . عميق كيلع ل

 عار أمان هالقن باعشن اعو مث مادب رم الاتفاق اذ أمه 0-1 نيب راكإ در مسمم كلذ ٠

 ثور ما كم لاقف هالتق ىت د - هيلع اللبق و هيف 1: ام كر باعثلا ناكل



 ا

 أومجرو هقدص اوفرعف انيلع اوممتجاو كلذ او ؟ر انوار اذاف ابني لتتمت برعلا اذكه

 ةفاد_ص) هدعوت قيدصلا ناكو هل اقدص هيلا مصاخ ل اح رأ ةريغملا لاقو لاق 3 ا نع

 كمل هلا اجلا معذو هايا كتفرعع ىتدعوت. اذه نا لاقو كلذ لجرلا هماعاف ةريغملا

 كلذكر وكلا باكل ناك اذاف رولا باكلا دنع عفنتل اماو عفاتل هللاو ابنا عا لاق

 ادهو دداو ىلا ٠ نم هف نعل هدذع عفت ندم سانلا ند تيفال 0 او هريعلا كناف ف

 ُآ اواو / ار اغو دا هعرح ىح#و هبر سرح ثلكلاو مأع بالكلا يف مركلا

1 1 ٍ 
 د تاكلاو هولدخ لاو مهدخ الو هودح لاو كلد نع رموش الو ناظشو اكانو

 الث ةمارح نع مانغتسا دنع اراهن همون امتاو مونلا ىلا مهتياح تقو ىف انيع نا رخل

 نوكيذا هل اراكسا دشأو هيلع مونا نول 8 دعارأ اماقع "لاو تارا رغ الا مان

 دنعأ ىلا فا ةطم رهلا كلدب قنعل #* تاكلا نم امك دلاعم كرك د ةيؤر 0 :

 ف وهو ةعاس كلدو ةعا رد هيفكيإ ف ردع هئدغ ستفشل أ نوكيي ام م ولأ هنأف كلذكو

 ام برعلا نم لحرأ ل و هنوص 0 قءدع نم رتخار سرف نم ممسأ هلك اذه

 توملا كعلو قاددش الأ برو نييجاسحلا فارشاو نينيعلا رووغ لاَ لاخلا

 ناعطلا فئاوحو دادغلا تاخا رملا لايخاو ةوفملا ع ريصلاو اعلا هلو 0 اذه

 عربا يح ةدواد وه كلذ ناب هتفرعل هشرب هفظني لزي م كلذ هلان اذاو ماهسلا دفاوتو

 ءامذ ًاثيش لوطأ ب ضلا برعلا لوقتو جالعىلا الو رحم ىلا الو سيبط ىلا جاتحم ال
 جادو الا ىرنم احوب ذم هتليل ريغ هيال تيطلار رم | ويم اعاو هنمكلذيف قاع لاو

 ناك ناو ًايح ناكدق هنا نونلظب 0-3 م را الآ م ترق اذ ىح كرما 0

 | 2 لك 1 اااتخألا هن رثعل يذلا | هاف كر ا 0 : مالو همم دارا 4 ا ءاا 6

 امن مل طش ةيملاو اديخ احالتخا قم أسما لع ىعو جلت رزجلاو رقبلا م عاف ةل- ل

 00 بلا ىلا ءايشالا دشأ 1 )او لاق عوطقملا كلذ تبكو شجعتف ل اء ايلا

 كف ع تالا كا أ يلكلاو ءاوفاللاو ريزيملاو ياكبلا اللا ء يد أم ع شعل الث يتلا

 نا هلا ةزيرتلاب ملعيف جمدملا مظعلاب يرب اشر اهرثك أو اف اميخأو ابان اهمهرأو
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 كي ُُط 0 ريش تما ادهن 00 دسم ساخ افتر رعود ارتست

 ريغ عطاوا نم فاطساو 1 ل 1 هئمو ىثحو يناروط وه نم ماما نم : 0

 ثا ل ني اا تو ا اسم * : 7 3 +

 ل كنك فه جرم ا

 0 طاوملا دعبأ يف الا هتيب نبي مل سفأالا ىل طق اذا دياوألا

 رّثلا ف نوكت ريفاضعلاو ةجاحلا هيلا هنرطضا ن نم دالبو هدالب لع مو وهف

 0 هدأ ابلكو ىثحو اهم سيل ةساالم اهل ةطلاخم بالك او ابسفنا يف مم متسفسا

 ساالاب فصوب امم ريثك نم سانلاب سنان او نم 3 سلو

 كلا فانا لععو ةياهالاو ةيشحولا ريئا لا يفو ماونس نود ىنألا نم فالالاو

 عبس هنال رو ضقلاو مام ىف هنم برغأ ىاكلا يف وهو قول الا ناسن الا تلا

 هس وهو فيكو امنع بغرو | 1 او ابكرتف هبشأ عابسلاب عبسلاو ةميهب ماملاو ش

 ردك ف ريصل مث هر نك اضف او هل ا كاذف د اسفالا عابسلا 2 ملكو ش وح ولا

 : مادام اياك سعال هأر الو هردقو 5 ةمد بالكلاب هم نئانلا وب سن 1 هنالاح ن

 عابط ن ٠.: هياع أم راد 6 هلك اسما هدبع هو ةبا رقلا هدب ضرب مل مت هبعالب 98

 ةياغ ىلا راص ىتح سناالا نم هب ىلاعت هللا اباضف ام رادقعو روةصملاو ما اجلا و فاطملا 7
 ناكالكو باك ن٠ دب محلا كا الا ما حارا 5 أ لاو ل عاب 1
 بائذلل بهم اهنافالاو بالكلا نم ىثاوملا عيطاقأل دب ذب الوفتلا تيا ناك ا 7

 دلو 12 لك ىلع الابع تيبلا لد 0 | ناك ىع ديلا بالك مث با تائذلاس 0

 وللا فاعف كيرضتلا نحو نقاتل لوبنو تاكل ند باكلا دنع موبلا راص 001

 درتلاو بدلا دنع سبل ام هيف ةفرصملا كذل ةللذملا حراوملا يف و تاياك 10 نطف يف فو ظ
 نه ةريثك تاعاس انهما عراد >نييصلا نزلا بلككلاو امييلاو ةيكمل مثلو لقا

 هي مكب الف هسأر لع 0 ينبص ين.ز 5 يف قيزاك هن كر رح : الف لدالا ||

 ع الو ليع الف هو لع ةحرسلاو م ةعضب هيأأ يرو ةيبشاب هنوعدنو ضلات

 محالا ىلع ينو هسأو ليز اذاف هسأر نم 01 ٍنوذخأي نيذلا م موتلا وكي |
 0 .ناوح -5)

5 5 9 
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 | ددةعوللاو ةلسن لا < همم مقر يف قاعلو ليمف حار تعكف فقثو بردف برد هلك ا

 . ” حابرلا خا اضو دو هلا ا 1 مكاو هاب ء 8-2 ولابلا ىلا ىذعمأ ةعقرأ 3

 1 نورعطا اوراض ىد > نطفلا ن 4 دك 2أو لمعلا ن م ابورض درقلاو كلا نيد مذ

 2 لف و ىراك ما رام كمع م كيعميف كيّملا ىلا هب اوضم هنحط نم غرف اذاف هيلع

 ,ش دان 10 ه 1 ذل ناو 0 ن< ع 5 سد هنأ نأ ادناإلا نيدو 2 ىرذلا هبا لقو ناعطاا

 3 رولا كلذ 6 3 قاعد الو ة ه4يح نم حا اذه كمل تباكلاو ناسنالاو تاكل الإ

 ف تراويح ل 5 نالنا انااا ؛ هبمشأو درملا نطفة 0 رثك عم د رهلا ىلع هل ةلمضف كلذو

 8 3 0 : اهنا ناك لاو ع لإ نيردلاو خا رقلا الإ 6 رهغلا ء 0 ف قتلا اذا ةناق صر لإ

 منال ةيوتعأ بالكلام أحرا عابط يفو ةيملاو ةرقبلا ىلع كلذ يف مديل هلا يتح اهلك

 07 : . ناواالا ةفلتغ بالك ن< حلو امم حا هلي © | رحمللاو بالكلا ريغ نءادح نم يمل

 5 ءلتع امةدحاو ة هرج نمو و باك دافس نم ءار > أ اهماحرا ءلتعو بلك ل ك هبش ىدؤ و

 جيزاواولاق تالككلاا ماحرالالا ةليضفلا هدهت سلو دحاو بلك/ نمو بالك ةدع نم

 ١ : مةليبقو بالكلا م.ةليبعف بالكلاو لقلا نافنص اهو ةليبق قوف 0 ةليبق نافنص

 ْ . امسشال اهازا 2 اماه لايق اللا نادهوةدشلاب ءالؤه ا ةريكلاب ءالؤهر 5 لقلا

 ظ 3 كلك أ م ىف لاق ملسو هيلعللا لس :لا نا لاو لاق امهيلع اهركي ملو

 ا 0 هللا نا ةرئاقلاو هللا 5 يل نا كلدت 1 5 ؟ةدحاوذ ىدلس لإ هاك ذ هللا تلك

 هلل هللا تدد كلوةفريللا اما ردقلاو ريللا عيج ْن ملا ايلا هم لا ف أضل د 0 كو راخت

 للا حورو هللا ماكو لال ديلا ضراوما# اجو هللا بات .؟ و هللا راوزو هللا لهأو

 ٠ 00 7 هريعسو هللا رانيف هعدو هللا طخسو هللا ةنعل ىفهعد لو ةكف ل انآ كلذ هب ُثأ امو

 ا او ىوآ تا لا نير 0 اك ىحانلاو لوح أسم ا ىمسإ كقو كلذ. أ امو

الك أباك بالكلاو عابضلاو
لاقو حقالتو دفاسأ كلذلو ب

بالكنا ا ةىروعا نورخا ل 
 ٠ ٠ 0 

 ْ 0! ٠ اهف فلا ىتلا هوجولاو نيتلع وأ هلع ا 5 هاك نكت نا اماف اهوهشل لا ! مدرأ اذا

ه ْناف رثك ا بالكلا
 لوقو دو ال 7 اذ

يماوجلا نا 00 ن-“ «
1 ليلا ناو رت ا 2 س

 

3 
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 نابض رهنلاو كيلا ناض#رما ولا نإ ) رز نه لوقو يلا ند هللا ّ بزأر ّ

 مذ ن. لاب امو ءامسالا قافنا اوغتبا اع مهتاكاجاعنا تحولا د كلذلو اضيأ

 أ مز نم تاوصلاب قدا توك يوأ 0 ءلاو عيضلاو فتذلاو دسالا نا.

 ابراقتل ناكسالا كا تأ 3 دحاو يث أباك زعاملا ناض رّدبلاو ناض سميا 0
 فئذلاودسالاوريبلاو رفلاو دهفلا.ر 50 رج ا او: شوكلاو نورتلا و فللقلا ىف 1

 نا. ةعاسلا ىلا نيبتنمل انا ىلعو برقأ ا داو ايش نوكن نا ىلا بماثلاو عبضلاو 1
 الو 0 الوطق اذهىلع اهانأ 0 ومقال ب بئذلاو ىوا ا تاغ 0 او عاب ذلا

 ضعءل نعو وأ ةعرتلا عرار نم الا كلذل مركذ امو نود هيام !

 مالكلاو :نطفأ بارععالاف بيرغلا بيجعلا بيكرتتلاو قالت امأف كلذ هبشي ام

 نوكي : "يف لكو شحولا يف نوك. لك ونصو اوثوكي نأ نم ضر

 نم نوهفسام ا دو 7 . هيبجاعا ميج مجأ اذا ام لبجلاو ل
 فراظأ وه ام نروءدب فيكف تاجازت .الا يف بيكارتلاو حفالثلاو 9 || اذه

 ضاق ىلا لاقو نا عيمج هتف رعم يف ىوتسإ ام ىلا تمعرأو بجعأ وع يذل

 5 اوحدت ناىلع الا لكلا: 1 أ نمدسالا نسل نا !كددألا هان ن ْ نلكلا

 دنع كِلُذو و هوة 0 ١" ىف لودلا ت 0 كسا لا الإ رس كل ]وهف

 ناف هيف ةهح ىلع ناسنالا كلذ ل لاق مث 6 ميرتثلاو هه :ًادلاو ريقحتلاو ريثصتلا ةدارا

 ىلع وأ مالك ةلص لعف هلاق ناك تن 7 طق اذه لق ل مل و ا ىلص ينل

 ينلا نا ىف لوبقلاب سانلا هاّاتو سعألا ميضو دق بلكسلا بحاص لاقو مالك
 دقف ثيدحلا اذه عفر نمو دل ينعل وعو ا اك كك أ لاق لسو هيلع ا

 ٠ 0 2 سانلا اوه كف :سادلاو مسو يلع ا ص لوسرلا ت ,

 برعءلا ىفو سماع ن ةعير نب بياكو ةعبر ون ةبلاكمو بيلاك«و ْ

 ةخض ةرامع نازأ نا ةعبر ن ناك أو تالكوتو ةباكلا ونو لاب

 نر ينك وهف تاداس لكو ةمجج رم مهو ام م مذج ة ربو نب ب

 اريل ع
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 يودنلا تاككلا اضاع ونأو يرألا تلكلا ورمث وأو تنلكشقلا اوذ ورم كلذ نمو

 لو دسلا نم مفرأ ءالؤه لكوباكلاب دسألا يمسي نا كلذ عم زوجال تك

 ةيغللا تاك |او باكلا اهل لان لحراا ىف يتلا ةبضلاو حرا 0 ءاملا 00-

 ءامسلا ىف يذلا باكلاو تاينسملاو رطانقلاف صخشتو طوقسلا نه طنا ملا منغ ىلا

 00 برملا ىف مهلع باك دقو باك ماما هارعا دقو .ىلكملا ءاغ لاو روصلا وذ

 باكلا مث مث بواكلاو بالكلاو ن اتباكلاو ةبلكلا هنمو ءافش ياكل موقلا ءامدو
 باك ةبوجو خبطملا بلك ة ولع هنمو لصألا كلذنم قتشم فات اذهو للكملاو
 يف ا ةاضقلا نم هركرأ هل دع ن راوس دنع ىبزملا ةمقلع وأ دبش الو نألا

 بالكلاب بمات كنا ينذلب لاق يتدابش ةزاجا يف تفقوت ل ةمقلعو:| هللاق هتداهش لوبق

 0 كقةدص دمف أم داما نأ كات اذاو لطاأ كم بعل قا كر ٠ .مه لاق رودصلاو

 غلبملا فقودقف ؛ئزاهالو بعال ريغ اهيدايطصالا يف داجىنا كربخأىناو كفابأ نم

 هللا لاقدقو هتدا,شزاجاف هيلع هتفقو. الو فقوام لاق .سعالا ودا نيبام قرف ىلع كل

 جراوملا نم « متءلع امو تاييطلا ل لحأ لاق هيبنل لاقف محل لحأ اذام كلنولأسي ىلا
 |0000 كفو تاتعو ردصو زاب م م ما لكم

 ْ اهدعلأو هلا رعأ هنا ىلع لدي اذهو باكلا مسأ نم ضرالا قاتعو قتلا

 اوك داو يلع ن كيما امتاراكف ها كاع ام 000 لاق مثركذ ا نارام

 كما 0 اد 0 لادم فاض اذ 0 0 آلف هلع 0

 : 0 1 هللا لص 1 ىلإ ا لاق 0 نم هسفن 0 كسع الو 0 لع

 نمل اذ ر اولاهذ فيكلا ىلا ةيتفلاى ا ع نم و كم :ةرااو فركلا تادعا

 ظ 0 لاق من مهصالخاو مهئاعد قعر © تادكر 0 م انل 'ئهو ةحر كيدل

 | 0 ىصحأ نيد زملا ىأ ملعنل مانثعب مث اددع نين فيكلا ىف مهماذآ ىلع ان رضف زعو

 7 1 ماندز و ممر اونما ةيتف مهنا قمحلاب مب كيلع صقن ن<ي لجو زع لاق 3 ادما اوثب

 ا ,_ 5



 : 3١(
 هبود نم وعدن نإ صر لاو تاويدأإ برأ 3 اولاتف ار ذإ ميرا ط فروا ١

 ن“ م ! ىو ه5 همك رز نمار 3 رق ف كلا كل ار لاق 0 0 6 اناق دقااطلا .

00 0 

 ةيوحالاو نيعماسلا بولق نمم م ني و محلا ةفصلا هذه دع لاق ة م * لامغلا تاذ

 ار 0 تلو مييلع تاق و لاق 7 * دولاب هيعارذ طدساب مهبلكو | 7 مانآ ىنا

 ا تر غاذاو نيم تاذ 0 ءرواز# 0 تدم اذا نضل قرن فرع

 هب نومشاربو سا 0 نم عي نه“ ارد م مهنا 0 8 30 2

 هيلا نوكسيو هب توقفتريو سانلا نا ان نان تاما ريغ اش هيلا ن زونكسإو ٠

 قفترب امم كلذ لك. ةكبدلاو ماحخلاو ةأشلاو .روثلاو لئباو راجملاو ريسعبلاو ا

 باكجاا ريذإ نوداطص) سانلاو دلب ىلا دلب نم ل 1 . ف ىسءانمت ةسلو

 ا اوراتخمممهلا رار ًارايخ هلعج نادم مهلع يخنة ربع 5 وا

 ىف ةصاخ الإ نيديؤملا نيموصعملا نيةفوملا نم كلذ نوكي, سيلو باكلا ىوس *ى ا

 زع لاق ناب ةلاح نع هبنو .تاكتلا ركذ داعأ م هديغ ىف تت ل ل
 اوبلغ نذلا لاق 7 'لعأ ممر نايف مييلع اونبا اولاَقف مسعأ مهني نوعزانتا 3 لجو

 موس داس هن نواودو » موبلك ميلر ةثال نول وهيسادحسم 3 اع ندع : ميسأ ىلع

 ميد ام ميما را ير .لق مهباكم مانو ةعبس نولوقيو بيغلا اجر مهلك

 ةبالاىف موت فو ادد مهنم مهيف تفتسل ال ارهاظ ءارمالا مفر امتالفا لياق الإ

 50 1 ةعبس نولوشو مهياك مهسداس ةسخ .نولوشو 20- مهملار ةثال

 قتشأو رك ذ ل هرك ذ فطعو مهعلار لءجذا رك ذلا هيدن لااا م ميفر باكللانا ىلع لياد ٠

 الواو مهران اموأ عهابشأن :موأ معاك نم نمو صنم دحاو هناك ىتحثركذ ل |مأنمهركذ

 مهعلار هلوق نيدو ملبلك مهءملثاقل لوق نيبو محلب اك مهعم ةنالثنولوقيسلات ةاكلذ ٠ ظ

 "0 وهف نع لاح للا كج ل مالكا ذهرت اق ناف حضاو قير او نإ قرف ةاميبلك 1

 متقدص دقو مهب لك مهسداس ةس+ نولوقيو مهباك مهلا ةثال“ لق ع 7 ١

 ناكر لابعلا هللا هركتال 5 ناك ول مالكلا كيال مترك نم م لع ة هةمص



00 [ 
 0 00 000 1 ك1 همر رق هلجو هد و ءاكح اذاذ هلا ذا ايم
 7 لزتلالجوزع هللا ناكذا هلث ةفصلا هذه ىلع ناك اذا مالكلا ناك ةغللا ىف الو لّقعلا

 )0 فرعت لغه لاقف اذ اما تح ل هاف ردقلا يف نيفلا اذا ضل لكم كلذ لثءو هل

 : كلذنم ريثك ىنأ ميل لاق لمفلا لبق اهم ةعاطتسالا نع ربخم هنا ىلاست للا باتك يف

 0 هيلع ىناو كماقم نم مون نأ لبق هب كَ أ انا نا نم تيرفع لاق ىلاعت هلوق

 | د0 نك ول ترفع نع يتربخاف هللا نع يف ريت نا كتلأس فااخلا لاق نيمأ ىوَتل

 كاكللا هر 0 هياع هللا لص ي لا نا علا :حاص لاق هبحو ف تفزيل ىدب

 ىلا ةئيشمال اضيوفتو ةبلاغمو هللا لع ءارتفاو ارفك لولا اذه لثم ناكولو هيلع

 0 لب ؛ راك الاب قحأس االاو نا نمنيماسملا نم هرضح نموناهلس ناكل هسف
 | ةءاسركذب هيفبرةتالو د ركذو هيف عرسي ىذلا وه مولا اذه ف تيرعتلا .

 ِ 9 2- * تذكيف هتجاح ا ايتام ل ود هولا نم هعم نأ هيف يشدو ذ 0

 ا 0 هل 0 ةوق ىدد 0 كنتسم الو لودي ىىدبح بذكلاب ى

 سنالاو 0 كلمدقو ائنم نمهنع ءانغتسالاو هيلع داد ٍدنسالاو ىلاءذ هللا لع 0

 1 هيرمشإب نا نع الضف هرجزب ال مث "يش لك قطفو”لابجلا رييستو ريطلاو حايرااو
 ظ ١ : 0 2 1 ولا كلذ لءجي / ىلاعتو كرات هللا ناف دعلو هاتي نا نع الضف هئنح_سلو

 ّ 55 وهلا اذه ناف دعلو الو.عم اقدص ناك لوقلاو الا 2 نمهيفام ىلع هيبنتلا كرتيو

 مهما ا ىف هيولّدب اولاز امو سانلا ىلع هالتو 0 هللا ص هللا لوسر هعاس دق

 ل هلل تضغإ 5 ك_-تةةرعم فرعي داو ءالؤ_ه م عيج ف ناك مهبيراح و

 ٠ نك فاق الآ عيج ىف وديلا لهأ عيج تضض رثعا ول تاكلا تحاص ص لاق ك.ضغ

 - امل دحاولا قوف اف دحاو باك مدنعسيل ةدحاو ةءيخ لهأ بيصي نا ضرالا

 ّ ىلع د 0 0 ف - لعد ةياه اجلا ف ْ 10 0 هندحو



 نيدو يد ناطمشلا عز 1 كعب نم 0 نم 2 ل 5 ل ع

 لةيتساو هنأر لوحتل هدانا لزم ناب ل اد_ه تحاص لبا ماو ( ىتوخ

 00 ريصل ا فر احلا 0 هد 0: تاك 00 برج دق نم 0 هَ

 امل 00 0 امن 1 حل 0 00 8 ل ا َْق ابشن ولا َى ا سارغال

 ل ىذلا لا 5 ةرفااو جمدلا م ظعااب 6 امو هأر دقو ا 2

 ل برطلو 3 4-عم نمل يذلا كدر دحلاتا دملاب الو لاب ْ

 00 وهوهعاتد فك 2 ضعل هم مادا ةعن املا -- هنئامثا م

 00 سلا مرا ا 0 احد هو 0

 ”ءاكللا اخ دما داو ىلع ا ارا م هنو ىلع ىبري تاكلا و اثم ن

 0 هبلك مسساو بانو هسا الجر ىأر و سعاشلا لاق هافسأ يف ريرألا مضاوم ظ

 انايسأ قيفوتلا نم « لا كاه

 اباثو باكلا ىمسو روعة دل 3 0
 بح

 00 0 باع فات هرب زر :اا ع كمل ا ,
3 



00 

 ْ ملتقي لو فيبسلاب هنأ رسما

 باضخلعنابصمي ناامو .*. اهادن تبصع نا نيعلا رقأ

 . بالكلا ةفارك ةيئاوو دآ ادا_-> نحل نا نهاقباف

 - ةيقاو اهل بلكلا تاظ * اهرش نرم هللا اني نا. رخآلاقو

 هريغ لاقو # هرش اهرش ند ةيحلتسس 6 ىّورو

 راممالا ةليوط بالكلا نا * .تنك ض ءاحملاب كتلتق داو

 1 هكا ”ءملا ا رشا لاقو

 د هلاع ا مرلكف * ”ئولإ بالاط ىفايأر ساثلا ىأر

 0 - او ءاوع اهل ناكأ م تّؤداك 3

 1 ْ : حتي رقصلا 1 لاقو لاق لان هاذا 0 00 هلو باكلا حز لاقيو لاق

 00 ةأرلا ترغش لاقيو لب و [0 05 عفر اذا ر عدلا بم كلا رغشو لوب نيح هلو

 ْ دافسلا 0 ةاطاعم باكلا لي لاك مو لاق حاكنللاب 70 تعءقر اذا رعش 5 ا

 ٍ 3 : فحألا وأ لاق

 0000000 ةءولابارخصم لاظملا ىنبس « ةيلكلل يثم باكلا 0
 1 ١ ىراصنالا تبا نب 'ناسح لاقو ىلاظعو لظع بالكو لظاع باك لاكيو لاق

 + 37 باك | ةلظأ م نمر رسل دع دلاخودسزب نك ري تساو

 ظ ٌ يف .لا ب ترطل دوأ فأي ١ كح 6 كيرلا هللا دبعنب كلاملاق

 ظ ١ ا "رونا لاقو ءاوالا لوح ةلظام لا بالكلاب الا مهتمش اف ريت نب ثرا الا ديف

 5 ظ ١ 5 لاق ل دكمو كفؤم لاق 2 لاق ١ و دا ترا الا ه.ءال ةمالا بعالم كلام نك رمق

 1 - 0 لاقو َه ٍِش رف بالكو كدح  عالسا 7 نما كلا نءقولس ىلا ة هنوسكم 52 .قولسلاو

 ِ هعفدلو 000 اروط ٠ 2 51 قرا نم راوض هدم

 0 0 00 يلا هيلع ثرح هلطاعو 3 هلوذلا نا الق ةمم 5 ضراآلا ف 000 اولاق

 أ ١ كاف لثم ىف ديل لق هتف بعمل وأ مالا لكأ ىلع ىوق اذا ىح لوطأ لا
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 مهجن ادم دع سو اجلا ندا وا ستيل و ل 17

 2 3 ا ' 575 2 >0 حب

 0 تام

 ”ايماوق راوصلا ةيداهو تاذخ * . ةعوبسم ةيشحو. ما  كلتفا
 ايماخلو اهموطقياقشلا ص ع 1 ع 8 2 ها تعض ع : 2

 اسماءط نعال بخ اوك ةناغ د و عزاش كسر ردع 1 :

 اهمأ ماهم شيطل ديإ أيا ءملا هش هَ اميصأف . اممم نفدانَّص-

, : 

 ب 00

 2 د رو

 0 ا ردم ب 51 0 07 -- 2 3 روع ح1

 ين 1 ل 22 ا ول يعل ناي اسس نصح ١

 ابنورق هود تاناقو هلم عابسل اثدنمو هعيضل ١ ماه 5 ةرض تاك دا ةربلا نال

 00 ناكر باتل ىف : كب ةرعا ناسانبا ( ناك )- ) تاهت أ هيحصت يَ لاتقلا دغأ
 [ةركذي ىعاشلا لقو بالك مَن هل لاش ةيادللا

 بالك مأ نباب يب دجو الو * دحاو مأدب 000 1
 0 ةاوق حمر نقاملا, 3-6 الد ر.ش نيدعاسلا لب 5

 ديصلا تريم اذا بالكدا لويع فصلا رخا  لاقو

 نرضع ديصلاب ضانتلا نذا اذا«. اهنورع  نأكح فيضع ةعزجم .
 رو ا و ٠ لوش دثالهلا ىف لع ءل عدولا وهو عزج اهنا :ءا يف ةعز 2

 » َش اللا لاقو هربا اهانه سرشفلاو لا

 1-0 حارتا ,ءارضلا ا + :٠ :تادماذاو خارمدلا لعام سال ظ
 هنعضو خيرشلا فدإ وهو ءارنضلا رك ذو نشا ناقو

 تالكلاشرتم نيح لولذ #* ريع هن داش ندا أهمءو

 شل و ةيظألو كلا نودعلا ةحاطإ كاع مو لآق

 م ةلالعلا تادعم لكو * حجربم جو٠ألك ار بقعاف 2
 * تايقلمو تارت # رخل لاقو

 لوألا نمل هديشف تقذ نيا لوا
 عوفي قدصملا حبصلاى راذاف #« هب تايراضلا بالكلا فغش ('

 ىرب زاص ىت> بالكلا نهاقارشالا و حبصلا 6 نسل دق ام ناريثلا هذه لوقا 1

 اهلع لعو امهد_:ف ليمشلا ٍِق قرشتف اهلنا طع ارنا كلذو عزف حب ىصلا عطا ١

 (ين_ناوحاس١٠) . 5
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 0 ركلات هز امناو حبصلا مم منقل ب تكذلا 0 لك ا ريلاقو بالكلا

 8 1 لاتف حبضلا عم هل ة ا بذ رك ىلا معا لاو. سرح | اماد هتايل تاب هنال هلالكو

 كا ركب وأ حاو ام اذا .بائذلا نم ه لسعوذ هرولا مأ ةدرو ىدوأ

 اررد دما .* .ررغ ابل تالياشو اهنبا_الول

 : ارأتاف ناكربو بااط حيبصلا يف * ىمنغ ىلع ودعيذا بذلا مناك

 ا ارصقلا مع ىتاوللا ىراوضلا نم . * 3 نش هماتعا اهماتعأ #*

 ْ راسل ديز هامسو لاق ام ريذختا نم لوحلا دمزا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاق او

 عيرذ اهدحأل لاسقب نالجر أنيف هللإ لوسراي لا اة هنا الا ةحاح هل رار يعل

 هللأ لزنأف مديص ىف ىر ]ف ءابظلا ديصت ةسمخ بلك ا ةناحداب| ىنكي رخآلاو

 ١ نيبلكم حراوملا نم ماع امو تاب هيلا عرق لأ م كنا كالعو ع

 0 مما 'ىث : لوأف( هيلع هللا مسا اوركذاو يلع ن كسمأ امتاولكف ها ملعا ءاع امم نهنومامت

 ْ دحأ#ب مسي لامع ىمسو لل 0 هل ليق يذلا ملل دفاولا اذهنأ لكلا نأ ه كنيعفف

 انكم ايا كلذ دنع هيف لزأىلاعت للا نا اممظعأ يه وةينإو تاكلا نام نعالا كم /

 00 نع ًاربخع نيبلكم حرا وما نم متءلع امو لاق مث ايبط اهديص ىمسف تابيطلا ميا 0

 ْ ٠ دنع ع 0 ”للاو ميلعتلا ن :مبالا كلذ ا ولو هنا اعاملاقمبيدأت :لاومع ىتلل اه وبق

 0 لوأف هيلع مسا اور رك داو يلعن «كس.ا امم اوكف متهسقت ىلا هفانض أ 1 0 هلا

 ” اعتفدلاس د نا ديصلا باه لوش اكعم تار دكاسما كنيع يف هم مظعل يش

 1 1 ليطاه ب باوّلا ناك ولو هيام لك كسع هاف بالا الا هسفن ىلع كسع

 ةقواتسا !قوفباتكلاو فيكف ةعفرلا كلذىف 56 !يلسو هل هللا ىلك ي :|| نكس ن

 ساما لاذ هاجد ىبأ بالكو هده رد لك ىمس نياع نا نا ماشه ىود

 ١> ديدأ دوجا نم نا ءابطالا معزو طلاب ناغ و بيلو صينقلاو بالغو

ف حفن نا .قوناللاو ةحذلا
١ هب كلذ نآك نم قاح ي

جأو بالعلا يرسل 
 1 . هو

 006 جر دوج 1 ا ديدملا مول داج ىلع هولط اكرم هبوب نوكي, نا كإذ



 0 ٍ (الوذ ْ 0

 ءىدز: كلذو ءاسللا أ | نع اللا ضد لا هب ركعل سلو هضاس دكشلا ١ نإ بالكلا 3

 بالك وا لاق كلذأو نالا اح 5 0 ناك: دا ضي دفق رومخلو ينم نيا 1

 ينبب رمشعماي' بعردلا : تملع دق لك ين نم لجر هب سمو ةرخا ناسا نبا وهو

 هريع هنأ كإلذو درب ىتح كيلا هن رسغق هيلع فكم رو»ل ضاس اهدشأ' 0 دنأ ٠

 مهنم اسان وسر عاشلا لاقو نيالا الا نوفرد الو لقبا ن وفرد ال . ظ 1
 بك انعلا برش ناطيغلا جردنع + مهناك رومملا نع ةلجارع 1

 بالكالو كيدلل انو لكلا تحاص لاقو اري ** مامطلا ل لقأ محللا لوقا ربل 0

 [هَو دسالاو 1 كا قتشيو نئسلا 0 6 نارقلا ايف لزب بالكلاو .

 . تاماقمو بقانمو تاهسو باعلاو ةروشم ناو ةيوسذم قارعاو ة ةفورعم .هءابعأ ب

 داس ددطوو ذأ ضيبأ كيد رادلا ىف ناكاذا هنا ماوملا لوقت امالا كيدنل انو 0

 ى ناك نم ىلع ىغ# موقلا نال همؤشل ام> كلذ 7 وأو ا ود سلا

 / قل كرد ل ادلا نا نولوق نيذلاَو ةقددزلاب قر أذ ضِبأ | كيد هرادا

 اعف الو رحعش هر و رون - م لل لك 1 نم نولوش, نبذلا م ناطيش ابعدي ٠

 ناف ليبس رادلا راغل املع نكي مل 0 وأ ميرم ةنخدد ع يبلا ةنخدلاب رادلا ٠

 داو اب خت نبل ني م نم نا نوكش» ال نيذلا مو تطّس ريطت ةر> اس ترم ا

 ريخصلل لاشو ورج كلذ هاا ونسلا و فئذلاو لكلا دلو لاو لاق ن ملا هتابخ

 باوت نب 3 لاقو رج كلذ لثم ىلع ل 2

 قاف« ورج ينأ» لا لظنملا ن 2 هناك لقتال :

 ”هوور ىلا تيدحلا ىف ةشئاع نأش ىف دم نب قران لوق باكش ركذ الز اهو 0

 نفلل عجأ هنكلو فرش ءرك 5 ىف سارا نا يضفاو ديسلا ناكو 1

 تءوملا نع تاالك ودحلا د كحل #2 - مار و دليلا ن 3 ّّ

 35 يقل نو 00 ًاءولظ مع تءلظو اقورصو 5 ةيلكل !] تقر لا نو ّك 2

 ىلكلا باصا اذاكلذ اعا 0 اذه يم.مألا لاق بالكلا 2 0 لسا

2 3 1 
 لي يح



 ظ ا ظ

 00 قرير عانت بالكلا لمت ىت>و لجرلا ادهم ىتح ةبلكلا ذافسش قطي مل هن علظإ ام
 7 :دافس ماروملاظلا سمتاي تقولا كلذ ىف تاكاذاو بعنلا لوطا مونلا ىلا جاتحتو

 0000000 اس 2 2 ار :نلاقق دشتأو ةلكلا.االاهملاغ فدي ل ةللكلا

 0 3 هك رخو بالك # لا علاظ م ا دك دي ا نم

 0 : ديلا نإ رب هع دشناو

 كنه دل 0 اع « هجاه ملاصص دق ىداؤف ناكو

 -فزتم دردل بير ي يلا ىف < ابطسو 0 علاظلا لب ايزل ناكل

 ا يا علا هلق بالا نيعنرب ىف اع .أ اولاقو

 تكف هرررإ دكت الط ع محك شاف داب 3
 . لوطأة 00 اااذا مهل ! و ىباكإلا ت

 ل ا 00
 6 يال ةوارج لدطفو قنلع ا ب تيدانعأ ِ

 ١ :ينادمحلا مترخ نب كلام كلذ فالخ ىف لاقو

 ١ 1 اطزرصم تك يلا ماوسام اذا . *. ةرغب تدبأ الار او

 : ..اعزفم مهف موقلا داج ناكاذا“ ا عزفت ال نا 0

 00 اطر ولاصرع فايضالا كزناذا .«+ اديلك تمص تاال نا .ةبلاو
 |( 1 وأ لقاملا هةيحاو دم طل ل 00

 آ 0 00 اناث اكل ناكاذاف: تاكل ةمايمل ورتلاو هتطاب نم .هانالا ساغاذا كلذو

 . .ىثعالالاقو هيفذبتنو بوشو رجح ةلخت لمساور لاف الاو كلذ هبشأ ام وأ زوك لفسأ
 00 رصاعلاو ورّهلا نيب 0 7 تام عا اذا يب لانا يمرا

 00 ع * راطلا نفط هنع لزي .* ماش دبش لد د

 كيش نونرجأ اولوقي نأ ضمد مهضعل سانلا هب ىجاحي اممو
 ا اذإ هش رمقأ أ نك ماق اذان

يت اذا ومو هو "ع هدوعق لكلا 0 ككلا نوديرببل دعق
 ا ك



 0 كينان نزل دن ا
 د ندا وا نوم تف د نيج يا رك اي ا نا 8
 مث

8 5 200 0 

 3 0-5 1 اي ياو كيو

 ا رو و وو ىلع

 الاول

 إط نب ورح لاقو ملياذا هن.ال راما ف

 مصعملاب باكلا ا مقع * *َ مدقتيمي# فويحا 0 4

 يعش نا ين هأ ثدملا قو لجالو دس لا الو ءاعقا تيلكسلا ىقأ كو

 هفيعداات لا ءاتق فرءي تاكلا بحاص لاق كلكم ا ذا ةالسصلا ىف مدحا 1

 ءاعملا لغات تلد 3ك اضم تا :اك اذاو 0 راد تناك ءومسب 0 :اكاذافنانسالاب

 كسالاو تاكلاك ها اوذالا ةقوقتملانا وللا اف همك ؟نلان ا 3 لاقو ةنادحلاو 0

 هبشأف يئذلاورب ركنا و تك اك ميطاراغاو ك كيلاو غيضاملا دل تافوصوم 3 ,هلاو

 ْ 3ك ا همسح راد م ىلع هش وحش 5 لعو هعاسلاو هلأ وحش ُْق د 5 1 _

 عمخبحاورتسالا ديجللقااد ك2 ناك كلذلو موطر 6 دادتما ورطخلا لون ومد

 مأ مأالاو عالتنالل حاصيام عج 9 او ضرالحلصإام ف انام هده نود ىأ لا

 1 اهاوول قلاش ب ورش : و ثلاعسا و صلر ت- دسالاو ءارمتسالا مطيااو

 َكِلذَف 227 هقلوعدل مئالاو دحاو ع همن :ءْنال ام وكلذ رور 1 عتب هفاح نا نظب 0

 كلذ ىنعْض هيب 0 وحش و همم طرقل مله لب هيفرع ام هتاح ىف سلام الف قررلا ني

 ؛هقي رعت نع هئءض دعا مظع ميسلا قع نا ل لدب ىدلا نإ سال .مكز دقو 0 0

 هينا ه4ف-ص ف 0 لارح لاقو د كددص ال ىمسرف أعم الا تلمتتأيإ الف همزعا

 .ليد 0 1 0 د تفتام -- هدم 0 د 20000 .

 0 : ص هز كول ف فى واع 2 9

 ,سعاشلا لاقو كلذب ةيوءاملا ىه ةصاخ - و نانيفالا لعد فص ا ع 5
 ع

 ا

 1 هر , .لردبإ نموت ن هك جاك 0 دع ا 19 عاقولل انيك 000

 عيبس 1 :ارنمهطلا تسي ضل ةر زوج اقدش 3 هتْضرعتسا. اذا هقدش ناكو



 ينل

 3 5 3 دحاو نطلهلاعا سائحالا ههه نم دحاولك ناك الاول نأ ا راكلا هيفهيشأ 0

 7 3 بئذلا انر ركذ ىذلا ىف اب ماثيو ضل نم معأ | مطل ضعلا نأ الا أعلا نطيلا دعلو

 ' 7 ليفان ذدهو ناحفالّتنو ناحكانتب و كينغ كلا تالا لك اه يداو

 1 0 هردق دز ا ًاضدأ اذهو ةيلا ءامماب ءىث هب ثا تلكلا ءاعالو لاق قطنملا بحاص

 1 تناك انلكو تارشملا يهاو دو عابسلا الا ةرسبست قل اناو نانا يشي اما هنال

 0 سرتلا كلذكو متو م بلكلاو لاق ربك !.هردق ناك رثك | هيف ىناعملا هده

كلذ فرعإو يبصلاك هلك اده ىف روثااو 2 الو مى لاو راسلاو
 ا 0 اذا تلكلا ىف 

 00 سيلو اولاق راملاو نر ذربلاو سرفلا نء نيوع دق مالتحالا نا معزو ظعلأو غرقت

 0 اذا 1 اانرح قرش نادلرأ نمو بائذلاو باكلا ىفالا ٍنيجرفلا ماحتل لاو لاثظملا

 0 فورعم ادم لواط» ىذلا ناور1او اولاق: رينع أ مار تدئاستو تاظاعت

 ( 2 توبكشلا دارآ ذاوماحتلا كانهنكي ل ناو لمجاو توبكنملاو كيردلاو بلكسلا لثم

 0 2 خلع 7 لءف كلذ تلمف اذاف طسولا نم ابجسذ طويخ ىنالا تبلج هاما

 ٠ 0 هّحش كلذو ننال ناد ةلابق كولا نطا ري صف ناكاشت ىد نامادتإ الاز الف

 0 ظ يذلا ىلع لجرلا مجع ذا لاق بارعالا ضمد نع نسحلا وبأ لاقو عدافضا'تاداما
 . امهنالءاش فيك اعياع مج الا كلذ |هلن3 ناجرفلا محتل دقو نادفاست, امهو ةمئذلاو

 ” ولو درك حام اد ىوشواذج ىثحو كثذلا نال كلذك نا دجوام البلف
 ١ 7 لع نوح سيلا هؤطبال رافقلا نم ام-ضوم يخوت ةيثذلا دارأ اذاو دعابتو دارت
 0 ىلا تجرخ لاق ىنثلا نب دمحأ ينئدحو ةذالا نم. ةلواطملا ف دجم ىذلب اعنمو هسف
 020200005 ظ ىلضرعتل بل خالو را نلو اهن تانج را
 ( هسا الشر طسو انأو ىباخ نم. مراذ ذ هل ترد اذاف يب رادتسا قع نم ترد انلك

 ( دقو كالذك انا انيبف ةكلحلاب تنفي أو راودللا ى :: اص و ىررظ هلا دنسأ لا 8

 0 نم ٠ ناكو ترم دق ةبذ اذا هردقو بئذلا هدارأ ىذلا وه كلذو يناس ين أ

 0 ينك ام ات اهدنا ارامي نمذ ىف ناك كلذ نا لتجالا ريخأت و عنصلا



 «ا9) 00

 تموتف محتتت ابنا 7 ما قصات : تنك دن ابك كر نا مست افاهوحت دصقو ٠ ا

 باتكلا يف 0 ىدنع كلذ قةح اريكن اهدنع 1 حل املف ىلا ناراتنم اه يحبس 2

 3 ريتك ابنا ناك ميراج للاسم ىئيسب امهلا تيشف امبجالت 2 ُ

 نم امهريغ داك 5 ا ٍ كلذ ىف ريزتملاو ىلكلاو سصملا وا ٠تكلا لا حقات 0

 نساحلاو ةءاسالا عضاوم أ عزاني يرث كباكلاف نامزلا كلذىف حقالتب فانسالا 0

 ين لكو .ءارجابل قاكذلا ابقالخا بمسصت بالكلا ثانإو لاق ناويملا عيمج ىف
 مرعأو اذإ م ام ربك أو قزنأو اهلخ نوكي ام ءو-أف خارف وأ ءارج 2 00

 ظاغأو رهجأ هتوص ناك نسأ ناك الك للكحلاو رّقبلا ثانإ الا كلذك ناكرظاو

 روسشأ ةنبامث نا وهو هئم كلذ ناك اعرو ربشأ ةتس هل تتاذا وني لكلا ١
 الحل مني نا لبق عضن الو نوكيام لوطأ اموب نيتسو ادحاو لمحت يثنأألا ةبلكلاو ٠
 ىرسب نا مسار ٍمالاو كلذ نع رصف اذا ىبرتي الو ورأا ىف الوامو نوتيعا 07

 عم رتصأ جاتو فوك هناا دير تارا ع رسما و ةباكلاو نبشأةتس دعب اهيع

 تالكلا ر 2 رف وا جورف نه هنم جر *امكالذك و اركب ناك اذا ضيبلا كلذكو 3 9 ٠

 تنوره اساكو اهتك رح تفو ىف اوابق جين ثاثالاو نلا ىف ثانالا لبق جيص ١

 ..لب هلك اهرمم داقسلا ديرتال بالكلاو .هدلول ى وقأ ناك بابشلا مامت للا ثدحلا ١

 تقلبف ةئاكلا تردتا امو ةنس ةرشع ىتامت غلبت نأ ىلإ تلت ىهو .مولعم تقو ىلا 3

 رش ةناع نا ناك اذا دس قولسلا باكلا | ةريثك 0 بالكلاو نب :

 وزن نم لمحت ةبلكلاو هلوبب.ركذلا روغش دنع كلذو ةيناقلا لبق كلذ بلطت يثالاو
 ةبلكلاو لاق كلذ اوفرعيل اورنض>و بالكلا اوفر نيذلا كاذ فرنع دقو دحاب 0 :

 اذا وراجاو ني هوب وأ اموي كالذىلع تداز امبرو اموينيتس ةنسلا سدس لمحت ةيقولسا 7
 يناثلا رهثلا ىف ابعضو دعي دست ةبلكسلاو رصبب من ” امون رشع أ | ىمعأ نوكي. عضو 1

 امو. نيعبسو نينثا ينعي ةنسلا سجل لمحتام بالكلا ثانا.نمو كلذ لبق دفست الل :

 لمحام بالكلا ف ةائمعأ م نمو امون نبرشعو نينا دايم طول اولا تضل



 5 ى.ز

 . .اهءازج عضرت م اموي 0 ةمبن كلذك ا كال *أ ةثالث "عا هبل

 مايأ ةعبد هنا لك ايم بالكلا ثانإ نا متزو اهبف رصبتال ىت اانءابا هد لع

 اهدي ىتلا ةعبسلا ىف لب تقولا كلد يف دا 0 لبق الو اهزاما مدو ١ كال ذ ةمالعو

 ةتس د كدك ناكامرو ناكل :؟ امو رشع 1 ماسك كلذ ةنتوكل

 اذاو ةيمئاب ةظيلغ ةبوطر ءارجلا عضو نعل ىقلت بالاكل ثانإو اولاق امون ردع

 نالبق | قل را ءآو ثانالا ةماع تك أها رتعا ءا نع دعت اعهضصو

 اعرو مايأ ة ةءعيسل كلذ لبق مما رك ف نبالا رثك امبرو كلذ رثك ا مانأ ةدم عضل

 ا ابا ٍّ تعضو اذا دوجمو ربظي اهبلو مايأ ةقلر ناسف ىف كلذ نك

 0 .زأ اذاف اظيلغ عضم لو اميل نوكيو امون نيئثالثب املخ دعب اميل ربظيف ةيقولسلا

 0 تاونات |دأعا نبل دعب ظاغلاب ناويملا ىئاَس نبا تا بالتكلا نبلو قدو قز

 ةفرعمو نييردثلا عافترا نم ِءاسنال ضرعلام لثم اهداة_س غابه ةمالع نوكت دقو

 1 56 عفر تالكشا را بالاكسلا :ثانال رهاظت تابالع هذعت ةريمع كلذ

 ؟اهنابامو رهشأ ةينامت غم ير لل قاد لسد الام انوه رشا قحاب مات لوبتو

 ثانالا اماف تيوق اذا كلذ لع: روك ذلا نإ ماع لوقب .لوقنو لاق كلذ لبق لجل

 . طرقلايف كلذو اورج رشع انثا ةباكملا عضتام رش و رغشنام اهنمو ةيعقم لوبن يهذ

 . عطت ىم١ ةيقولملا ثا انا اناف ادحاو تءضو ارو 4: 6-0 4 ا كاأذ رثك و

 7 ضرع ةيقولس اببالكل حمد 1 ل اهررت دو 60 جنا ةناسك

 مدع شعل :ةقولمدلا درو دو ذاففلا لع ىوقأ ثنك كيف 0 ماهو ضاخ

 هسا 3 رشع غلب رأ شيعلا نالاكلا_ ندخل ودك لوو ةنس ريثغ يىنتأ شيعت ثان الا قف

 ':كيذكو ركل ن 1 هاراما لوطا بالكتلا ١ كاذنالو لاق ة كيادس نبرشع ١ ىلا ضصاخلااو

 الا 0 1 تاج اما نين قاغتام انس هناثما ند بلكلا يتلي سإلو ةللا يف يه

 3 55 نيب انلا نه ريغ ىلا الل تالكلا لآ نا كلذ لجأ نمو لاق نبشأ هدرا نا

 | ملاسأو ضرملا :نم فانصأ ةنالث بالكتالو لاق ةتبلا انس: قاتال اهنانسانلا ضمد

 أ711011009092زذ9ز ز



0 

 ناويللا نم ءىثل ضرع نافذ نوح تك او سوفنلاو ةحيلاو ماللا حتف

 لك بالكلا هب لتقتو بالكلا لتق ءاذ وهو نا ينال دا هنامأ اضنأ, 5

 ”نونملا امأف راحال ضرعي تاكل هاذ لاق ب لاي هن ناسنالا الإ هتضع يش
 6 عرصبا امت*<ناف باودلا بيضي أم كلذ نف *يث لك تيصن 2 ذ

 يع بيبا 2 نأ 00 لكل بهاذا ا 0 3

 فئص هنم م ل 000 8 ماع عرصلاو تبعا انباصأ ن 0 ريكا

 هل وهك دوا دولا عيج قوف ناسنالاو ءيش هنم هل ْض
 مهيرتعي أم نيك ايو ةمشلا تالجاو درا مقدا عم“ ]ل لايتحالا

 ض سع سيطتملا عروش ناك دنو بهذي الم كلذ نمو. تعذب

 يذلا لجرال ضرمع عدو هنع سهذف بيرق نب كلملا دبعل ( ضرع نا
 ةحصلاو طالخالا نم لادتعايف الو بدأ يف الو نييبت الو ناي يكف
 ظ ورم ىلإ ن رثبا نع خرم 6 هيف هل ةليح الام و كلذ ندم 3

 الاز اف نييدسألا روضنمو نمحرلا دعا ضرع كو يتزاللا يتودنلا
 اذا هبحاص نأ الإ عرصلا نم نيج ةئوملاو امرص امها انفلب . مو أم
 كي | نحاض كت هيلع ا نا. 1 اكدت لك لا

 ركسلاامأ و ناشر ولا يقلي م6 تن ابلإ ابلا اًذهيف ناويطا نم ونا ب اما

 ٠ :نانبإلا ر كس فالتخاك ه 0 افالتخا اوركسي 1 وهوا - ناو هلا 0 0

 مو ١ ةيلع فم ىتَح اس هنم -- الف برش وه 9 ثدحت هارت 0 نم

 كا لوألا لو الة دأب داو نه عهنمو ةدحاو

 5 وذل هياع قيطلو ثمعااب ركسلا هيلع ادي ىتح قحقو هسد طظاننو

 أ اللاو تيدا لود ىدرب ال نم مهعمو هود ادا ا 0 ن

 مهمو كدفلا هنرثعل ن“ مومو ءاكبلا هن رثعل نم مو يامال قال

 0 - ناوبح 2 00



6" 

 صقري نم مهنمو سانلاسوؤرل ليبقتلاو سلاجلا ىلع مياَتلاوةيدفتلاو املا هيرتعي نم

 2 كيرحن رخالاو رشألا لضفو ضرعلا نم اهدحا نييرخ لع كلذ نوكيو شو

 00000 كارز ملا تالا هدهزكو هن آلا ناجيه داس هلا ةلع ىهو ةرارملا
 نامزألاو نادلبلا مئابطو ةيرش.ل مئابطو سانا مل بط في ناتي يذلا ديلوتلاو

 "كي رصنلا ردق لعو ةرثكلاو ةلفلاردق لعو قالخالاو قارعالا ردق ىلعو نانسالاو

 0 م ةدحاو ناايلا يف نأ الا ناويملاو ىاثلا ما ربو لو قنوتلاو ض

 وأو اا لف هللار 5 إال ند ىانلا يف ناف طق نأو لا راس يف دجوت

 ا نيبو لاطرا رقع برش اذا دي+ نب ديز لمع نين ناكو ىمعلا هللا دبع

 ينوبجعيلت ص ىوعد نييدايزلا كمملا دبع ينب ناف ىمعلا ٠ و اص رادقمبرشلا ا

 ىلع تاخدف هيلع د لنيك 1 ف دا ةصاخلا هذه ىلع ىوهش لو هن

 : ةياعم فو ةنوأا ؟ لش ثأ مالكلا ن :.م هيلع يتاعما ظياغناسالا ظيلغ مد ةخض لحر

 ئر "و ديساح هلو 5 يار راخ الو هدام راو يد 0 ء فالتخا

 .دحاو لك ناو نونجوأ موج مالكه مالك نأ ن لك وو قعاسلو ىش ىف هذأ نأ:

 < مهلا برش مودلا برشف ىلاع لاو نفاس الا كتريب طلو ىلاعملا ماظن  مطق |عنم

 ٠ كرا ةرانا 1 لاحت ىف اك تنكر ةركتم فاوحأو ةردق 0 مل تناكو

 0 ] ردك بعذم هنهذ وهصنو هدّمع لو هناسل قريو لطر دعب الظر برش يمعلا

 لو اولا مععججأ موقلا ىلا دلو اه ذابع تنك نيا ندح هلثم رأ 1 ىلا تاق ولو

 دنعةعزانما 0 ناكو ىهعلا معزو كب اندبع ةثادح عم مويلا كاءام لا اذه

 1 هيفتوفر يذلا مويلا كاذذاك موسما عزان م " لاطرالا ةرشعلا براق اذا ناك هنا ة اضقلا :؛

 3 0 3 ولا هسا دقعتملا ى 1 اغلا ىأ ر هيف لعب و هتححم نحلل م وصخلا عرذ

 ا 5 7 ١ نعاشلا لاثو هلا علا نم هجو يف

 ١ . ايحاص ناح اذإ 27 علقأ ب ىلا اذا المع سانلا لق|ثلحو

 1 اي مك لاجرلا قالخا كرتاو * . .ةهافسهيفسلا ساكلاى رح ديزل



 و 0-0
 أ 5 1 50 اطال 3 م يلمذت ال بيراع لاو 00 ما نيف رعش 0 هو لك 1

 ساننلا نسحأ انأرو ريهز بحاص ساهم وهو ناركس سانلا محأ 50 سلال 0
 5 رك هشا نث ن ل ئد 1 ناك لاطر ةسار ف ا اذا د ا مهنوأو ناخ ا

 م 5 م لد رج نم 7 ءابلا ركس انا فرع كاي بج - ناكو بر ام لثملا ناف ةسطمر ةدارج نم 0

 ناههدلا ىللعو 2 اك هن ولع لع برش أ ىمشاحملا نايا ن لع ندم ن0 1

 تاريثلا ورم هادو راطق ل هيلا عز نم ملك 0 تورم تارش : : ىلعو 35 ٠

 د ىلع مث بارحلاو يتاخبلا نم لبوالا ىلع برشإ 0 أ بارمشلا نم فا ولسا 0

 عساوةئحلا مظع لك رو عرف الاف نيذا ربلاو ( ف اتعلا ليلا ىلع 6 ” رقلاو نس اولاد 3 3 ئ

 مانأ 8-52 سامع نا ناو باكلاو روسنلاىلا راص م ءابظلاو ءاشلا لا راص ةرفملا 0 ٍ

 عاشالاب افاوحأ د ِف بص ىح تاب 1| هاف 5| 3 ناكف هوم ,غراف يواح ِ

 لاعرلا ه ةعيطقو ا هناوت 1ك ناكو هاكش ء ث يد لك- ١ ذو ظعاح لأبو ةندلا 0

 مآل :لامهاربا قاحسا وأ يرد ةفلتخللا س اذحالا هده 6 تافالتخالا كات اورهأف

 قدصلا باب ىف غيزلاو للزلا ليلق ناسالا رع ميهاربا ناكو انيح هنلاع ناك د 0
 ناك ناو هنم نوكب ناك دق كلذ نأ ىلع لازلاو غي زنا لسباق هنا متزأ مو بذكلا 30

 ةتيلا ءايح كانه ديرب تل تتار ءارملا ليلق نالف كالوق لدم لع تا اعإ لب هليق-

 هنظ ع وس هف رافال يذلا ةم.ع ناك اعإو قع 6 وم 8 ليلقلا ا وعص و اع ر مهعأ كلذو : 1

 هحيحص7 لد ناك واذهلثع قثوال يذلا قنادلاو ر طاخخاو ضراعلا لع هسايق ةدوجو 20

 ناك هن كو صالخلا لع 5 هيلع ساق ناك يذلا لص لا حيحصل نان ماشا 7

 مزج نمو كلذ نشأ اذاف انف ناك رع ءدب نآ ىو ةسيأع سيق م * نظلا ن 5 00

 كد لوق هل ناك هنكتلو ءاندسةمص ف رصبتسلا ةءاكح هيحاص نع اكو هيلع ش 0

 كح اهنا هنا عماسلا كشي مل ةمطاقلا ةداهشلا جرذم جرخ اذا همالك ناكو تا هكارالو

 5 تدرش 5 3 0 هنرهم لق ةننأعم ع نع 3و 0 كق ل نع كلذ 1 3

 كب_دم 5 لاتحا دقاو 0 ف ص و ماهيلا زاكسإ 8 مهعم تأ اك يبا ةيرجتتا هذه



00 

 0 مم مع زو 1 ف دف فرعو دا ىتح بحععلا .بحعلا هيلع ىدان رافظالا م

 0 .لازبال ت:كتل هفرتلا ن هنا الولو ىظلا نم اركس حامأ ناويملا ميجيف دج مل هنا
 1 ا

 27 ةقوادلا بالكلا ثانإو لاق هنم ن 7 أم 2 ىراو هرككا يح 0 ىدنع

 ش 0 وهو يا كلذ ا كل_س ذل 0 اا ةود والا نأ نأ مر ةماملاو ةيشلاو 0 الإ

 2 2 د نرحل ةلودصلا ةديقو ممصتلا ن ٠م دعل 1 حلا ند رفاو دا قر

 0 هل تخا ين د م لق ن ةورع هل لاق لام نم مت ةرصدلاب ناك

 ريش يف كلذو معاي ل مهلاجر جرف شرق ند هتخأ و نزام ين , كس يف

 ا .ىأرف سعلإ كتلك الا و 0 ف ع موصوف نيلص) ءاسنلا تو ناضمز

 - تبهذف رادلا لد اصل نا اونظف ءامالا ضءب ةكرملا ممسف بابلا قفصناو لخدف

 صال ينتب امزع الاوبأ نائف هتربخافهريغ لجر يلا يف سيلو زعألا ىنأ ىلا نهادحا
 1 قلو "0 د14 دل لاك تيبلا باب لع كفو ىح ءاجو هاصع ذخأ ملام

 00 اليخ ًاضماح تبرش نزامينب صوان: ه الا تنأ لرففراعل اضي أكن يتاو فراعا ىف

 لاجرلاوورمت أ رود تاقو ىنامألا كلف تك كسأر ىف حادقالا تراد اذا ىتح 2

 ْ : را رعألا ا ره لعش أ هللاو ةءودس نوف سس ءاف نه دحسم ف نيلصا ءاسنلاو قولد

 توا كيلع ع اخو الهلاك جرخاف هل كتنم ام هللاو سال
 : 2 هنومعلا ىد

 0 ريصلو ةلظنحو ورم نارلا اذ يقتل كيلع ةمؤشم ةفته نفتهالوا نجرختل هللا

 انهاهو انهاه ن 0 م لاجرلا كيلع ليعيويبحلا ةدعل كد ءم ىجنو باب : ىلإ كا 0 ا

 . لاقو نيللإ دأب حب ال هنا ىآر ايف مي .ينب ايف دولوم مأ ل نوكأ تلق نط

 8 لوقب - دل ينتقرع ولو ينفرعأ ركل 0 يبان جرخا

 1 ظ نيب ام ةدلجو مولا لاغاا .يدئرملا نمعالا ولأ ديم نب هور لا تأت لعاو

 ظ 0 ىقتاعو ذأ ةءحش ني كريصأ ريفخ ليغك ملا كلل انأو عا يف قاوم الكيبنعا

 0 ينخأ نا ىلا اههادحا نبت رص وق يدنع نإذ الاو يتمذ يف تناف جرخاف راضنإل



 ضو هيلع هللا 0 اوسرو 0 للا قالا ايد امادعا ٠ ظ

 ىلا رععالا ت تفاهش جرم ه4 با ل اذا و قرط أ مدلكلا عم 1 اذا.

 قر داويف ةليللا لم انآ كلل ىتايالا مهمضوأو 00 ١

 هللاو جرا غبر ك كلزء تكس اذاف قرطناو تكس ءاضوب لاو 00

 نم 0 0 لاط 3 00 0 0 ا نملال وأ كنع و

 0-0 ريب دن نم سذةحو ا ن* برض وهو 0

 الو ل 01 برشا كر دلا تاعي هتيصرص ع أ ردق أ

 راح 2

 ص 1 0 1 0 ى ع ورح 0 ل
 َ يف ام ا ةعش تناك اذا 20052 حل ةادسلا تول 21

9 



 : ١ الل تسلل لا

 0 هذ ْف 1 0 كاَو كو ا دا داسف نم ةعلام امنالو نيش لو ا تناك ناف ةروصلا

 :١ ةيصلا نب دمرد لاقو ا هاجو اناسنا ه امي نا ءاش قع حالسلاك

 ْ هدحلا جيسنلا ف و ىصاملا هر 8 ةشول حامرلاو هيلا ترن

 72 ني يو ةكابش كيدلا ة ةيصرص ىعدل 6ك و برةعلا ةربا برعلا ىمست دقو

 1 تال ةكوشلا هترذ دق ةرألا هترض نأ لّشو لخنلا 2 ةميش هجولا اذه

 ا ل لاق دقو : در نوع أم شك اف سنا را اذاةكوشلا

 رك ار

 انما كلوش فا رطالاب مزخت ع ل د

 ١ كاوا مداقملا ةفيطل رخاتملا ةظيلغ ةكوشلا نال ةكوشأاا هبشنو رحأا فصوتو

 رحال فص ةدبغ ن ةمماع كلذ ىف لاقو و ءالسلاو

 موجع« نارق ىون نم ةئيفوذ « اه لع يدهلا اصمك ةءالس

 - رهللزلاو ربدلاك رمشلا تاوذ مومبس ةحلا اع | ندع ترعلا را صس نمر

 1 براقملا نم ربالا تاتاردب تايملا رئاسو يعافالاك نانسالاو باينالا تاوذو

 ةايمبطا رخ يف مومن 00 انهاهو ةج هللاق : سيق مومسلا ن :م ةهشاامو ضيبلا اماف

 ار سو ثيشاك تلتق اعوو ضعت تارشملا نم ءايشأو ضوعبلاو نابذلاك
 "1و ةرايط٠براقعو كلذ نود 0 تاق اعز اليزلاو يذلا ديدش غوبطلاو

 1 .ضءفرعل دقو اور ثريح.ىلا ازيمم اواولاقامل اةماناقف ةجحلا ١ موهسأ أ عيجل وسب مرت

 !ٍ 0 دارقلادوادو ينمثا أ مشج ا ناوةص مهم ناك لتق ضع قم هناب سانلا

 0 نم غاب اذا لجرلا نودي ى انلاو ىلاهت هللا ء13 نأ انتكع ام لع هعضوم ىف تايلا

 ص هحكتالا الق وأ نآك مح وأ داجر را ناك امالبغ ارك ذ عدب ال نا هضرح

 ا مقا ممدنع وهو ةيصيص الا نالف ام نولوشبو ةيصرص هتاك ةوق نمو ةتماغ طرف

 ظ ةباصتتا كيدلل و ةيالصلاو هد .ىف كيلا ةيصريصلا مهم اهدشن هطاول دتشا ن

حضاولا قرذلا اذه سلو ةحاجدلا ةروصأ نيعلا ٍِق ةروص هتذا دمو 1 اذا
 ١ ظ عيج نم 



 م

 10 ناز د
 * كير ةراخلاو راحل الو ةماطو ماحلل كلذ سلو هيف الا ادوجوم ر وك ذلاَو ثانوالإ ا

 ةلودفلا هش ها ١ كلذ: سدلو ةقانلاو لمحلال الو روطاو سرغأل الو ةكمرلاو نوذربلل .

 ةلخنلاو لا 6 )او ةلجتلاكو ةجاجدلاو كلن داو ة 4 ءاضلاو ىدتأو أ رأاو لجرلاك ابل 1

 عضو م ىلا رظنن ىتح لج مأ يه ةقان ارد مل ةلبقم ةقان تيأر ول كلنا يرتالا ةمعاتلا
 نا اوعدب نأ الا تفصوتابم ميجكلذكو زئملا كلذكو ايلا عض رد و عرضلاو لبقتلا .

 لاحتتاوةلكنلاو سيتلاب لكلا او رش كالذلو ةيصوصخ كلذ قةصاللا سس

 تسبلو ةرهاظ ةيلل كيردلل مث كردلا لاصخ نم اضيأ اذهو لحفلا اذه نم اوقتشاف 1

 لبا يفزجارلالاقو لجرالالاو سمتالالاو نونثالاب ف صوب هناف لمجال الا ىحللا نوكت ٠
 امذو هيف هننار ناك أ ٍ « مالا سيتلكنوتملا طتلغ 0 0

 نا 7-7

 مق حد يه هن ل .مطذأ : 0

 امجوزو امدلو ةأرعا تااقو قرفااو ةحالا كَ دعا ب كيلا م 00

 كردلا سار ناو ينحل ل

 هاو زرعش تاءدع اكو ريكا نمضي دق هدهد عشنا درا تبش هالو 0

 لاجرلا يشب هل ضرت م مث ةرخناب ةيحللاو سارا توضخم ناكمنال ثا 7 |
 ًاينال لضنفلاو راقولاو لاما نم ء يت تالذو قفا هسار تلد اذه نم ٠

 لع هن وق نمو هلحعت ةدش نم غلب 3 * هيفلايتحالاو فاكتلاب الامبم وماكان سانذلل

 سفنلا-ى ذب امث وهو هنم ظح اذ ناك اذا ناسنالا هب رخف يذلا بابلا ىلعو داش ْ

 ةدع افلا ىتخبلل نوكربي هارت ام وحنكو طار | نينا نع ركذ ام وحنك نال :
 دارا م هئاع بر دق كلذ ىف وهو اردطخت نا اهيلع اوفاخم ىلوالا برض اذاف صالق'

 لاثملا كلذ ىلع مدرالاو ثالثلا ىلع ناب برقلا يف هيلت ىتلا ىلع لاجر ا هتلفأ .

 مزو هنم زجعلا نم م مهو الا ةمئليلا ىلا ةثلاثلأ م نع هليوحت ىلا /ماعدانو

 هجيهلوأ نم مون لوأ يف عرق طارملا سيلا نا نيلزتلا ن نم ناكو يملا صرإالا

 ددملا نمةدعا ولا ةعابلا ف روف نافارا مد سانلو و ةعرق نينا "وا ا

 هللا دمع وأ
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 4 ٠ ماتوا مدام يفول اضفلا بأبيف 2-0 | "هول دب , أن 7 5 ||

 0 ضييلاة اسف اناق دقو دامو اطق اهءسويف ريثكلا جاجدلا هدجو هل نوكي كيدلاو
 ّ 0-0 نمل جر ل اعا هيصخل يذلا لعو ةياويملا ىلا دافس) هآبا هبلقو ىتارتلا ريثكلا

 003 0 07 تار انو نيتفورع“ نيتميظع نيتضب» ةاطقلا عضومو كلا

 . رادلا تناكوةرذم ع نع اهربظ نع ء قاز دقو اب نيح هتفطن تأ رداع نك . مق ةيدئه

 ٍ اممشف 0 ناك نم ضم اهدخاف ءأ ءاضرييلا ةق ةزيلاك ةحملا كالت اذاف ا ١ لءجتل ة را

 خد دال ةفطن عر ابحر ب ىدهاب له : له رلميل اهترثكو امترودخو ابضاد عاد نيح

 : هنوص وهنَق رع مداينإ ٠ قاشراوهءاعاسو ليألاب كندلا ةفر رعمم * كلذ دك ف لاحقا علط
 ني نسب ا كرف 7170 57 ل ااا ويعبر ا

 يا 0 كتارا مذ ا
0 1 2 

 . اطيسق كلذ لع هلا طسق 0 ه تاقودلا ريدأ ممو ا سلاددعو ليلا 2 1 فررعإ

 طبقا هلأ ةعاس ةرشع س 7 ناكاذا لع الا نا الع: "لق 5 عش 4 رد اغا اوزوم

 - . كذني مف عنصل م " تاعاس عست ليالاو اهطسق !6 الع ددعلاب ةفورعأل هاذا

 0 ق 00 كل رطسالا قوف ةنا.ءاكملا ملعياف كلذ باح ىلع صصخلا ء ءاطعاو ةمسقلا

 )0 رداع ةدح ىلع كاف هعبط ناك ىت>حو ا لرابم لعدملاو رزألا

 لا واو ةلابثلل قب 7-0200000 ةليد نوكت ةف رعم برو ةبندعلا

 | يع 011 ىف ناو بنا سو لزاتم ىف اهلا اللا ةردقم لمت .ابلك فرامل
 6 ىمعلاو ىب < هلك لبألاو رصا أملك ةفر 0 رك ةفن رش ادق ىف نعو ليجالو

 000 ىنمملا ادم ساذلا قافترا كالذ دعا هل مأ ي لضفو 6 اندألاو صقور نيف

 فرك الوات كن سون أم لوه ام هعضوم نا لع لدي هناو ةنوض دما كلذ نمو

 علو سيلوجو رفنم احام يلم ر ءاط ضر رالا ٍيف سلو كنداهف عقصل ىت> هن رق ناينبلا

 دوعن وه اعاف نضِيِبلا نم 0 ءوث لكفالاو كيدلا دول الا مسالا كلذ

 1  ديمأوهو# ةلخلا دسو تلا طقأ | عضوع افراع [.ساك جر ةضيب || هن 2 نيح

 ٍ ا ع نم ىلمعأ ا عز قصف الب ةداللولا ظ 9 دو ينادوسلا ن 00 تايدلل

 000 نأ هنلاو هأعد ٠ نأ هعابنأ م 0 ” رادلا مي عدم ن 0 || ندسحو لاجراا ة ةخرو



 نب رفمج ناكو هيف جزفتبؤ جورفلا هل حصي امم هسيف.ىذلا مودك ندسحو 5 00

 ينم اذا هقلمتوهلادتعاوهباصتناو هلاج م هناو سواطلا نم دجأ كيردلا نامعزي وضمت |

 ذو هءارم ةلاذنو هيلجو عبق نم رادلا لهأ م واشن ىمؤأ نورا خام نم "مياس 0

 ِكلَبو نوالتلاب هل زخش امناو لوق تاكو اخ هيلجر شبلال اسواط كلنم سد ادملا

 الا كلذ هيبش هيفو ىلعبنلا كيدلا تف اعرو هشير ناولألا ينلأ لوا اهللاو جرامتل 8
 بويعلا نم ملسأو فار ةلاوعنأ ضناالاو لادتعاللا ناكمل حردتلا نم لجأ كيددلا نا ظ 3

 . هشير نيوالثو ىطبنلا كيدلا نم نسخ سواطلا ناكولو لوش ناكو سواطلا نم ٠
 فارشالاةدوجوباصتنالا نسح لضغوط را اودقلا لضفب هيلعكيددلا لضف ناكل ٠
 نيملا ىف بويعلانم مياسلا ناكلو كيددلا ناولا ىلع هناولا نسج لضتف ر 1-0 نع
 1 2 د ما را وت تح يع ضنياجب

 رظانلا نيع ف سس واطلا نسح ىلع ةحبقلا لاصملا كانت ضارتعال ل رمعأ ةيف علا 0 0

 نسواطلا ندخل نالفلوقنا 2 ناكو فاذلا ن ءم ةماللسلا دجلا لزانم المات هيلا 1

 نعال نجلا 5 اجت .* نعاشلا لوقت نأو اسواطالا الثا
 نم هب يف ما تك ني رك - اواوطلا كرعشالا نأ يلح اوس ع .مهناو 0

 ن* نسحأ ميرك ما مئار سرفاو لابمتا رصبتال ةماعلا نالامأو لاجاب نب وعنملا ن ذاعنلا 0

 هعير شح ىلإ هيدح .نءاوبهذاماوقأر لاو لجرأا ك .كالذكو نطرالا ىف سو 00
 . ىلا اوبعشن لو هناساناو يزابلا نسم ةيصتتو هكر نس لا ا 00 0
 لوةرفعج ناكو هف كيس را هج ولاو سارلاو ةكيالاو تانثلا لاو حراو لاو 2 4

 هءذاجمو كلذمحازب ام نساحلا ن + نكي مو هناولا ىف هتديح الا نعواطلا ىف نكن ملال 0

 لاججلا د ةريثك كيدلا:لاصخو ربظو نينو ركذ هنع لهو نزار ا
 هنا6مو ريظن شيرقل برعلا يف سبل هنا م ريظأذ شيرق ىف تلطملا بعل , نكي وو 3

 تلءاكتو امتخأن م بلغأ ةلصخ هيف نكت ل نيح كلذو يظن سانلل برعلا يف سيل ٠
 تطل "لإ ديس كلذ فد عاولاق ف هف ل نزوفف ذ عبطلا ناكف هيلا تقاوت 9و ص ةواسا وهف 1 ا

 ديساولاقاذاو ب رعلا ديس اولاق دم شيرق ديس اولاق اذاو شرق ديسو ينل كمولا ا

 (يف -ناوبح 9592 "00700



 0 - كل 0 1 : 300 ا (4ؤ٠)

 0 0 0 0 نأ 1 اثار 0 ال :

 0 ءالؤهو هسفن لس مهمدقل ةغدح نب نحو نءدع َن ةرارز و ةرارز

 7 ٠ 8 ةفلاتلار ا و قو مف ريالا لا همح ءاوتسال ةنوذ"و 2 نورا الر ولا

 نوذم ال حون ناككلذك * اهم مل ةنامالا تيقلاف
 3 ىدوم وم ناك كلذكو نونعال دواد ناك مو دك كلذ ابإو هحو مالكلا اذهل س

 1 الوةنايخ تاد أت الاحلا ع نم لاح ىف اونوكي ناو م مالا اعيلع 0

 نمو 0 قمف نم ردانتلا “ يذلاب .للا نو رضي افا نءانلا كةرا ه معيلع

 ل هارباو هللا ملك ىنومو هللا حور مثيب نب ىسيع اولاق م موومأ 0

 بع اد ااقف ءالبلا ىلع ربصلا ركاذ رك ذ ولو سو مي هلا للص نمحرلا

 ةلاكلا ل عزب ال مالا هيلع حوت ” نرنا تاكو امسح الوقت ناك عربال

  ةفسي ال ةنواعم ناك كلذكو لاقف ظرلا عربجتو ل لالالا 15 واو اينع كنا"

 اد ناك كلذك لاق ولو هتهح نع افورصم | مالك ناكل شحفش ا لا ناكو

 2 فرع ال مكاح ناك ناو هةمقوم 0 دق لوقلا ناككلو أفو رعم مالك كلذ ناكل لع

 1 عنعال ى 11 نقلا ناكدفو يتننف كتلأس لاق ولو ةافاكسملا ىلا عرسلابو لامتخالا لق

 نايبلا 3 ةيخق ذو ريغ تاكل ال لوش ال يخنلا نا
 آ 00 ىطعمإ ن 0 ناك ناو

 0 اعيلا لاشماالا فرصت ملامههرمأ نم روهشملا وه كلذ نكي ملال نكسلو ال ىلع

 غو ” هلاصخ هر 5 هلاججو "و كيدلاف لوقتلا كيكو 0 1 بر

 6-00 هل نيح 00 نسخو , امياخ 0 هع 0 0 ملا

 ا نمو ىدت لاو يسال .جاجدلا ندو 1 تح كلذإف هريغ و

 هو نا 00 نكس ١ بييطلا ىف هلم الف 0 ام ةكبدلا نمو ير ؟رسكلا أهعمو



 ل0

 رخفشلا بأب نم هيلع در وه هحو نمكلذ بع دق يصخ ريغناك ناو هجل دن

 وأ ريطلا عابس ضعن نم هاندأ ناكول هنأ ىلعو را :

 ْ 1 ه4حرب 3 ةهعص وم 6 سدد زملا هخسف اذأ شح هذعأ ديرب ناكف ناسنإ :

 31 هذ كك دعل هتامل رج> همنع ف ع ولوأ اكل اصلا هي. "مما نال ع

 30 أ روقو كا لمان م هنا لاصملا 5 عك د وم

 00 لاقو هت>اجد يحير رر دعل وهو

 4و دش كولللو ا قو 0 200 َّق ناجحا عيج 00

 0 ءادحال 32 ها 1 جاردلل مو .جاردلاو طبلاو ضهاو لاو ع خارف

 مث ءاوش بيطن اهمال ا موحالا رثك ١ جاجدلاو اياف-هلا دالوأ ن نمر

 ال خف هبال كد هلو سالاز هلا يف يف بيطن مئدرو املا ىف بيل منه

 كلذ 3 0 2 0 مق 0 وار صوسف 0 اخييبط ف ميطاو 2 عم



050 

 . هلتقوال ىلا نال بالكلا حاب بوجع -- تفوىف قفاوتب "يث اهم
 -- اذاو 0 ظ نسج أ 2 0 00 ها 0 تماص وه اعإو

 | اد هحيه م نم 01 كلذ لإ 0 اذا 200 ف يذل مف .ةرصلا ا م

 ةيرقلا ىف سيلو ةيرّتلا يف هتاوصأ ددمك ةكيدذلا هيف بواد هنا نظإ 0 تقولا ىف

 ىف اهف .ةعئاش هئيعل تقو ف معضل امل ينلا ةلعلاو تدقاومأا ىف وه كلذو هريغ كءد

 دعس ىتب ىف بالكو ةيرالا ىف بالكلا حبت دق بالكل كلذ سلو ثقولا كلذ

 1 000 ا كيمو عادل ا نوكت نأ ذو س وة ريغ

 0 كلذ 0 0 0 اكول يذل ناكل هبحاص د نم لل ناكاذاو 11 "5
 ىعءارتت ال لاق ثءح لاق ام نك كارا ىف مو هيلع هللا ص ئنلا لاق لاثملا اذه

 ينالجملا ربميم نا لاقو ١ اهروبق ىءازت هل #2 نس لوق عمو اهارا

 كك يعل ب ءءاَعلا تنطق ىرت ثب>و د بهارذ زببج ينخ نم رادلا ىلل-س

 00 رع 00 كل. | ران فييحاذك و اذك .ناكك تنك اذإ برعلا لوقتو

 ) لابجلا خيشو « اريبث لابملا خيش ىرت اكو * زجارلا لاقو كنيمب نع وأ كراس
 لك نم ءير أ رايخالاهلا ىلعو مسو هياع هللا ص ينلا لافو سبق وأ مدكدع

 : : رحم

 ٍ د برعلا لوش ىءاسكلا لاقو |مهاران ىدارتنال لاق هللا لوران مولبق دك لك 5

 كيلا ذوراذنب ممارنو ّك اعلو كرد هللا لاقو رظاش انرودو .لالف راد كادر را ىراد

 ًِ اواو حامر اال هوعمس. رحش تب ةكبدلا ع ف موقللا لاق اع لور ال مو

 وهو 0

 1 3 ةعولا ا اهو 6 7-3 انعم دره

 1 : 0 اما تاج. #3 هنودص بواجو لد 21 حاصاف



 ياكل ا
 0 0 ا دع 2 وق 10 كلذكو 7

 ليزاعم موق مثو ع ايعصلا - لل هر أ ضءاوعدل كيدلا قفص

 بحاص لاق هارسفام لع أو 2 يدا ايمان كلذ ىفاوت' ادارآ الو

 تاعاس يفو جابص لايف موق هب لولا يف ا هب بورضلا رأ جا ادحو انأ الول لك ل

 كإذ دقت ادقفتم نأ واو دود رس ريغ ًابهذمو ًالوت كِذ ناكدقا ةكبدلا ماقم ايلا

 ىلع اموسقم كلذ دجولو مولعم ددع ىلع ًاضعب هضمل عتب اموظنم هدجوا 1 ني

 بواج لع سيل تقولا كلذ ىف را اغا ق قيم ىف لوش نا لآ 8 ناكلو ليلا .تاعا

 بال رامسالا قوف هنابفوصوملاكيدال نكت او ةلملا ءاوتسال ايف
 فالح نا ام هن وص ةد..ش ا 0 و 1 عل 0 ل 6 1 0 تسب لن

 1 0 0 0 لعل | مان ا ددرب نم 1 وه الو هع الا 5 7

 لش ل 0 ”لبملاىف لذلا 34 تربصو توصلا كل ف ل 1 ناو هلأ 35 ١ بر ىذلا. و

 راخلا نم 1 الا ن درع يف اع 0 نا اي 0 هذ ناك ولف 1 0 1

 0 0 0 ظ
 3 ضاخملا مغ 0 ا 3 ا ءأ رغلا ناذاك ا 0

 رييعو ل اصاعدملايف زاولاقو طابا ا 0

 هلهأ راج نم لضأو راما لمح ار اج اولاقو راذلا يف ةأر رك طري ريملاو ه ةردج وو ظ
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 2 ىلا ناوزتلاو ريعلا لب لبح دقو قدي الوقت لعالم | راملا هللا ىزخأ أو

 7 : كد 6ع زيعو ليالا تاقعأ ن * مه فرعل هآاندحوو 0 دملأ را اندحو ندرك ا هب

 5 وسيظل لجأ 00 ةليضف راحسالا ف هل نا الا د لاا 7

 باب نم جرخ ناو 7 ىلا ىدتهم نا نس مل هراج طئاح ىلع طقس نا كندلاو

 ْ اص نع ١ دح كيدلا تبحاص لاق قوف ن م ا م هلالضو لض رادلا

 ملسو هيلع لص ىب هلا دنع كيد خ 2 لاق ةبتعنبهللا دبع َن هللا كيدع ع عا رك نا

 4 اص نع نوشجاملا نا ن '"عو ةالصلا ىلا يو هناف هب ع لاقت هءاعحأ ضمن هدسف

 نا يرحل دا ا را يع دع ن ةادع د ع ناسك نا :

 ؛ 0 نت سلا ةالصال نذوب هنا لاقو كبدلا بس نع 0 دنا ليم هللا لوسر

 مسو هلع هللا للص ينلاىلا هعقرب رم نءو ةرص نب ور“ نع ةرامع

 9 هاحانجو ىلفسلا ضرالا ىف هنئاريو' سرعأ 0-0 هف سع مدل 0ع هللا قاخ م نا لاق

 سودقلا كاملا ودبس لاق 5 هحان# برض هثلث ىقو ليالا اثا* بهذ اذاف ىوملا ىف

 ةكيدلا حيصتو اهتحنجاب ريطلا برضت كلذ دنمف هل كيرشال هنا يأ سودق حوبس

 نيصر 1 راسل يفهنلاربو شرعلا ت 73 هفذع مد لا 31 هلل نا ب نع ءالعلا وأو

 ةكلاو لاقهريغ هلا الل نم را كللملا نيودلا عالما لأ دحممم لوش هللا ت نو ص اذاف

2 

 7 نينيوؤفت ]د ا تيد د كيب

لع هللا ىلص ينلا نع ىورو 'يث سيكي! ظ
قيدص ضِب لا كيدلا نا لاق هلا مو هي

 - 0 

 ملسو هيلع هللا ىللص هللا لوسد ناكو رود حف ه.> اص زاد سر هللا ودع ودذعو

 00 ةكدلاب نوراسي اوناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نا ىورو تببلا ىف هعم هتيدب

 2 00 ذأ سيال كيلا منذ اذا لجرلا نوري ام اريثكدنا ةيرجتلا باحصأ مع 1
 1 ةجاجدلا نم كيدلافرل 4 نا ةاحاحلا َّق أمثو هلامو هلع ف 518 1

 ْ 0 ناو كيد وبق كر 2” ناف هر  قلعب اولاتف ةضيبلا ع نم 6 نيح ا 0

 كبيدلا لبو ةج ةجاجدلا نسح يفسعاشلا لاق ةجاجد وبف ةلرحخ



 اس

 ريصعلا بملح ن< ءانه دل انأ ع

1 

 ريعلا نم“ معا روفصعلا ىرت 0 3 :

 ريرسلا لع نينمإلا ت0 ١
 ريرحلا صق يف مورلا تاس * اطقر ١ رادلا كَ 0

 ريصفلاب لجرلا نماأت نا هس ل وكلا عر

 يتلا بقا تس سل ينم نيتك 0000
 فاطخلاو .زوةصءلاك 0 ذر ا اناا قلاع | ءايشالا ماكل د ا

 ًاءازن دالبلا عطقيف مهلا ن 2126 سلوا ىاتلا هذ ام كيدلاو.

 يذلاروةطملاك دءاوألا نم هر نايا هب ااا

 نم يلهالاك وه الو ماو - فرعي يدلا كيلا كوه الو م ملا :

 راد لا راد رى ركنا ف نوطو 1 ساو م,ةراغ 0 هل

 الو هزتم فلأإ ال مث ءاككلذ فالخ ىف كيدلاو مهيلا الإ ام

 هداوىلا قاتشي الو هتقو رط ىلا ه هسفن قوتن ال مل هجاجد ىلا نحب ظ

 ىذا م لك اذا د ل هيدي

 ع 0 هل ايعو هقزر فلز 0-0 هح 0 تحن 200 فو هدلع الا
 2 0 0 َ 37 ن0 0 1 هد 6ع 0 00 عود ع 007 ّ 7 يق ا 1

 2" 10 ل



 ا ١ هسقنا متم ىلع مم كولا لح الو مسالم ُْق مزأعاو مم زرحتلا 0 لع 0

 ةنوكسم يثو را قع الزئاسملاو هلغح مهق افيرالا “نشب 2 0 مهلا نوكسلا ةذل

 0 ماملا خرف هل لولاه 2 فرعل ةوزسلاو ريفاصعلا أمف هتان اناا مر نان

 فرعا ةرهلاوهطابز لالحاوهنالفنا دنعداع ارش طارو قرسُا رك 0 تك أعلو

 3 ودنف ؟ى : هلأ 0 1 قلا اعرو 2 را هيلا هذا ايش تمعطأ ناو ام اثم راص ناو اهدلو

 اهع فاق اهدلوو ا امل حرط اعرو هل هضرتو 4ع تا اهدلو ليصبو هلكأتل

 لغأ فرعإ حايصلا نم ايرض سيصتف حايصلا نم لكشأو 2 نك“ بورص اهلو

 : تحاص دو م تدارأ ىو هل ند ربا لاقو َكالذ ريغال ءاعدلا حايص هنأ رادلا

 ا هلا ت تاساذا ىح هئحب تف رادلا اناوز 1 حراك االادل

 هئطغ 0 * اف هنأت < ةرفخلا ة 4 0
 ٍ ع و / بارتلا كلذ 10 52 9 ” تارتلا كلذ ٠ نم

 انج لولا ىع كلذك لاو الف أنار | ماع تداز ةحئارلا نم 2 ندعو نق دنن ربط

 روظ 31 نكرالا هعو تدم ار دمحم مل يه ناذ 5 موءشلاو ىف را تا

 ٠ نا ءابطالا نم سان ميزو دوبجملا كلذ رتس نمو غلبملا رفخلا ىف علم ىتح حطسلا
 : ْ ةمئارلا كالت كار َ ا ١ هل راقلا مت * ه رك دلسلا .امئاف 0 حك هدحو فرعل روذتلا

 ا ودل هي لك اني ان دسسأألا قالعلأ نم ناخ نم قوكب ال هيطذتو

 ون قو: الم 0 الا هارت ال كيدلاو رثثك كلذ دادعلو نال يف هاك اشيام ردق

 : ا هلخدنو هيف هسفن نفد و تارتلا هنايحو اذه هطاسإ الو هشارفالو رادلا بر

 باكلا ارعدو مأ هع ل 42ه نأ : 6 قر و مهشير لوضأ

 ءابظلاو لبالاو ءاشلا را امد أك اج رحم ناك ولو 00 لاء ا الا آرب ال ' كلذ 0

 ظ ْ - ةلبلا . 0 ناكل 4 3 ' رادقم ىلع 20007 ا | رعبك ساب 30 1

 ء 00 انحف: انآ دم ككيدب 000 د

 5 اقل 2 رهاظإ نيقانلا نا باكلا قفار ضمد بلكلا بحاص لاقو



 (ةلذ

 ىلع وأ 00 ترد لع اولوتحا ائ : رفأ اعمال نورفاسلا الو اممالا دالبلا ىف نوثوكي ٠ ش

 امإو ىراحص امإ مرود فاخ نوكيو ذفان قيرط يف الا نولزني الو هيا 1

 الو لوبطو فوفدو ةطوب م ٠ بالك راد لك يفو كلذ هابشأو لباز انو نيتاس 0
 فعل اننا مهتم راد لهأ قنخ اذاف مرنم بات أ ماو ىلع نول ل 1

 مهبأجأو اوعتإ نايجصلاب حاصف ممل مست بالكلا موضعي برضو فوفدلا - ٠
 ْ ناكواذ بالكلا اوجيهو ىرذلاا لهأ ءاسأ لعش م جونصلا و فوفدلاب ١ راد لهأ ٠

 هر اب تود لها اوذخا تك و ةقرلاب كالذ ناك 6 دحا 6 ردش | اراه قونخلا ْ

 ف قهولا قى واف هعم تاهيرد هيفو لامح ع نأ 3-3 0 ف سبغر موضعا نا كلذو

 هعنع ىف روحاس اأو لاما 0 ع اموت ىتاف هنا ك ع تى و هيلع 1 ف هقنع

 يف ةدايزو جرخو رادلا باب وح دضت هدع دخل ع 24 5 لالا نيش تكيف

 ةفوكلاب ناك دقو مرخآ نع اودخاف سانلا حاصتو 0 مربخأف ةعاج هتئاتو 56

 نم قنكلاب نييمرملا رك ذو ةنوارلا دام لاقف تادابلا نم اهزيف ىفو كلذ هيبش

 لاف مهضعل ىمسو قانملا عنصإ 07 ليبلا و لئابقلا باحصأو لئابقل
 فجعا كرازساعر دان هدنكر لاح قاف 00 ّق ترس افا

 فذقلا ةلذ_2 لامعأو بشقو * ةليغو دايز . 0 ةعيش ف 3

 فكلا ةبحاصو البيلاو ةديج * ميس داو دم ٍِ 0 ب
 ل لع لدن انت محل ناف « عيتساف ةيلجي ي ىلا 3 7

 , فزعلابو حابتلاب هيلع اوعادت «*  :رئاز قنخ 2 1 و 1 وهزتعا اذا 0

 هركذامأو لس يف ندر فضلا ىذ ناكملف لح يب | هركذامأو . ْ

 ىوحنلاةديبعوبأو ةنيبع نب نايفس اندشنأ د دقق ةدنك 0 :

 هدنكنخانالن اخ سملا كرس ام اذا ا
 مو لك ا نم فوك ناكو بادر لتقو ةفوكلاب ذخأ ةبصق 0 0

350 0 

 2 هودار تاهت تحاص هيودلر ةرصبلاب ناكو 7 ةدلاةدب ع :

 (يني ناحل 1



06 
 ْ ع فاض مو ةنريغملا تحاص كريعرش نب 5 ريغم ا ورق هل ءذلا ةيص ين ف ىحالا

 : كول جرا الخ وهو ةليك يلاوم ن 0 امله ةريغللاو ة هيراو 2 قيرطل قنملا ىف 0 لدعل

 0 كلذ ىف فو ءام نويت رينملا لع وهو دلاخ لاق كلذ دنعو ىرسقلا هللا ديعنا

 ظ لفو'نب رحب لو

 ريرسسلا ىلع تاب مث ابارش * .ىتوموطا كباص 1 ال تاقو

 .- ورب رض ريما قد لدتا 0 د4 عبو هدا جال_ءال

 ظ يطا ةيابشل لبا باشا ١ نم يهو ةيلاثلا ىف ةساير امل تناك دقق ةديمخ امأو
 هللا ىنع -هايا ةيلاغلا كااق ل وهو ةيرو.ةئلا تبحاص رو.هنم ىلأ ةيحاص ليملاو

 وبأ ءرك ذدقو موك م باحس اواو افا هايل نم ان5 اور ناوي لاعتو كرا
 ا مدل هيأ املا م 0 ا ف تزص لا هن دمصق ف ىلعي وعلا مالا نادم قرسلا

 ل كعم .كلا تكا م لع ة ةيطب دل
0 ْ ْ 

 اال ل ل ريكو < ليك لادص تكلا اذ نا

 ال ان هك نط < اود ءاد :ءارعلاب اكر

 .لامشلا دنز ضرب ق.رفو * امامأ بيسعلا لءاج 0:

 , لالبو بدنجو 06 نك ف الارب انإ لوس قيرفو

 لاتق ريغ ةردق لعرمم ول ملمس ف ىذلا ن م ءاربو

 لامهالاب نيد فا رفو د ا رسدنلاب ندب قار و

 1 بالو قطان داتا ص ماما نك دبال لوقو ةمام الأ ف ةلاكولا ريجيم 5 4م ايلا نال

 0 هوتانأو كلف فالي لوقب روصتم وأو مهفانعأ هيلا سا ا دع لع نم
 : فذتلا ةلزع لامعأو بشقو *« 'ةليغو دايز ى عأالا ةعش قو

 0. لاتق خسانو ىبرح #* ينام اكو ىننخ نادين لاقدتف

 لاتغملا ةريذملا نيد مث * تءصكياهو ةينشات

 1 ٠ لاوتلا لدنحلاب - 5 # راخ قنشو 5 يقدح

 - .تيرح ن4 رف يااب ”نزينززراو ىزجا خ1 2



 ه3 :

 4ةوم لمحو مي.شقلاو قذملا عجاذا هود كلذبو ًاعماج توك 3 نم نيقانللا ن

 ةمؤرلا ل ل ْْن لحجر لخ اذاف نيماع امو نيك اهلك تيا --- هر

 ناو هيلس لوالا هغمد ناف ا 3ك كنك هنو دحت اهدحأب ام

 م 0 0 3 افلا نا كلذكو ماد 0 هلا ع

 هوو |ىلف .س انلا مظعم قراش ال نك ناي هوهح قو ا ن“ جرحا 0

 صضعلا قانا ءأ روعص َّق ان لور ف هسارتحا ا نيشر طا قرغم ن 1 0

 00 ذااو 1 م رتاج لا بحاص رددشلل شم مروأب نواغاشتم س اا و تاناخلا م 1 :

 00 هيلا تاوو همدع قد 0 تيح 9 الا هَ 2 همنع َّق ا

 مع موهلا كن أو 2 لحخ 0 نا هلاف َ 7 1 واق مجفتل

 رار رو اوبحأ ام اوذخأ هب اولخ ايف مهبحاصن اولجتأو مو

 ةيايبسلا نادم ىذعأ رت د دقو ا شم قدوم اوزر اذا ىتح م6

 فراع رثكلا 3 ناو * ةييلبس كنا عيلع تدب
 فافللا هيلع تفادق نأك نأو #« هيك نا 3 0

 فراخز ميفو .هيلاوح مانس *. تمسناوانيفت وتلك سال نا

 ”فحاصملا هتنوض انحو ث راو #4 20 0 تعأو ُو رمل

 "0 ءاضال ترد واذ .ةاوعا 4 تحسكو هنا تفاط 1 ا

 فلولا رم وأ ايف نيغالو :* انقر نسر ت00
 افاخ ساو م ولطما رصف * دم لآل اهأ مع تاك --

 اةفئاحو مه بورخ تجاهو . * حتمشل تاق 0
 اما 2 5 د ةسسفت 00 ا امو ا 0 ةنيغضل :
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 1 ريدعا رييعل تال ط او ريعف مايالا ضعل ىف عبس | وتنخ هنامصأو ليفطلا نب ىصاع 1

 ١ ظ ليفطلا نب صاع نءا ةشارخ لاذ

 رذاحم كيلع سفن تلأو الف * مهلذ+ مث توملل مهتدقو
 ركاذ تنا مأنالس نع تيياسأ .« . هتبقل نا ارصاغ ىتالبت لف

 راد اأو 5 ةضوئم 3 1 :نالدع ما ءارو ناف

 رارح ءاضلا اللغات تحب كل * م ونت نوفي ذا مناو

 لاقذ نأ هب .اهكأو ليفطا نب مكمل قنخرك ذو قودحاس -مول يف درولانب : ةورعلاقو

 اركذم ايضعو حامرا ةلالع »* اهرايد ف | صاعأل ءدحعررص 0

 ار عسا رطدق يمأخا نم ندلو »* كنرم ناكر معلا قيقر لك

 ارذعأ ناكيغولا دنع ماتم و * مهسوقت نوقنخ ذامل تبع

 ارذعأ ناك ىذلا ماا د ةلخ دمع مهم ميلحلا كسا

 دسالا | همظح نيح كاسفأ| ٠ نم هع و دساالا ا ناك هل تلك ىف ديز وأ لاقو

 : لاثف ردكأ ةهسا ناكو

 هداك الاخ نك أ لاعأ

 ةيهاد داوطالا لاج يذلا قال

 هدرات ءاهرو ةنس هب تطح

 هل نيدعاسلا وطخ برام ىلا

 عرضالو متف ال ىماظ لابتر

 ا و 0 اعو أيرساف

 « مه هرافظا تتلعامب اذه
 تودناو لاورغلا درو اذا ىت

 ١ 9 تلفأ دق م ا.بحانج ىداب

 ا وع نااردكلا ل أ

 نطعلاو ضوملا نيد ناك اذا ىتح

 نرقىف ليالا تح دك توا

 د لاوهالا ىلا ىف ظ

 نضغلاحراقلا ىرفذك ةارسلا قوف

 نكس يف نالحملا هه طخ لغبلاك
 نرترلا ل اهرالا نتع 0 كا

 نسكلاو نمالا ريغ ردك | نظو
5 7 ١ 

 هئس ىدحا بتنيبا هدم 01 00

 3ك دس لع أري_عل كرها نمل

 7 نولاب تييلا لهأ لاحت دق نا

 0غ/ذ]11116 |

 َ ١

 | 31 ١



0 0 
 نسل نس ير ١ع مش اناا 0 ا

 . نإللاو محللا فاض نوبلع فرضغ * 0 ىلكاف اك مدراب ٠

 تلا لي طع ليللب نكو «  هت بايالا هجن هاقلاع

 ةدروم انكر ا ا لكاو ىبا معا لاق باكلا -- ان(

 5 أ حارام اذا بائذلا نم- لسعو ذةرولام ًاةدرو دولا ١

 ل اه د راق اه تدا 1 اهني ه0

 ا رانا ناكراو تلاط علاق 3 نع لع ودعنذا يئالاقك

 ارصعلا مدق ىلا والا يراوضلا نم 0 هناي ناسك ةياتعا !, هاما

 0 باكلا روتف دنع حيبصلا عم أماع واط تنلذ قبلت رعشلا انهى 0

 تالكلا ١ 2 تونا فل أءاف سرح ناطق اد اد الك هتليا تا هبال 3

 هراتخم يي دق الا هاك ا ناب فذلا ىلع هللا اوعدب ممم املا ٍ نم اميرتي امو

 هنورش لطفل باطتسا ااو كلذراتكو بائذلا 1 هع والا أت

 ارباز هبابحالو باكي انعاش راعا طق افيرش ل 1 كيدلا بحاص (لاقو) باكل

 حاتتفا ىف لاقال جاجدلا ميقل نأ كلذ نم مظعا : جاجدلا ءارمشلا نو د ,

 : 7 و هيلع هللا ىلا ن ىنل | يعل. 7 5

 . رافو بكانم تتذءابإشا 2 نت ا تمد

 كا او ناسإ نبا. خاص ٍِ ىادللو رعد ها ةاور اهرخا نع رييخ جاجد ل: :

 ن 3 ناك 4 وأ لاق 000 | ىحاص 0 0 0 ا ]

 حوف ل 0 ا 0 محاصإ 5 0 0 مد نيا 1 | : 3 5 ١

 ىو# يتح هباوذعل داوناف 3 5 ردد ال طقاس نع ةضيبلا 4 هنع ا 1



 0 ظ (600
ذ كمل نسحن 9 هشلر تبطو

كو نماكلا ب كحق ريطلو كلل
 عضاوملانم لسرو هنومر

 ْ ١

 دح وو ةنجلأ لعدم للا كايد دمإ هونأ لامفمركيو كلذل ناصيف "ىف ةديعيلا

 7 لو | اذه في ىلإ رفغأ دقو باكلا مح اص(لاق )هيف ناشي ناك امم رثكأ هدنع
 ١ ىلا سيكلاو رذصلا دح نم جرخت نأ هل نم جاجدلا نا كلذو جاجدلا طاصم ضن

 . ْ 0 م هنال اللاع ثيخاا نوكيا 0 ل حاو 00 لح يف لغد. 11

 د عدو يبأ عدن وهو نيريس 0 ع 0 00 الإ نك

 مور جوز يحبس

 0 هتف رع ىلا ج 0 م بأبي 1

 ظ حار 2 درا مالو هلك جفا اناا وهو جورف مخجباو ةأر | ا

 + : قدزرفلا لاقو

 ْ درر ةبق يف * احا رع ااتع دونا

 ظ 0 رسب 7و هلصأ ناك اذكع حرح دحاولا نال. حارجا قع ةومجافقإو اولا
 م سعاشلا لاق ليلق وهو

 د12 ىلا ةنعا رج تار ىرعا مددار :

 ظ .قدزرفلا لاقو بفعكلا وهو ءاشا ارق قلل! يد ةراعتسالا ضر رض

 ' 0 5و عر رم عم نيبردشب اممفر ىقانالا قوف .ثحطن اذا

 ا ادحازا لام وهو * حمضل مل شك ن 0 باغالا لاقو

 قلكلا قاكساو نيشلا 0 كمل 0 دقو لو < امضاق حلا هللا

 00 ليبقلا ارم ركشللا ؟لا منع « . تبه ءاببشلا ةع تنكو .اودمنأو

 ا ْ ١ هاون امأو اهاضفأ

 2000 اهتا قام جرسلا ةقصلم >* اهتارعزم ةرمتلبقأ دق

1 



 ةيبظلاوا ولاقحازملا يلع كل ذه هامس هنكلو 97 1 نم كلذ نيف 1 دا ارأ - :

 لاق فدلل هلع 5 زرحالا وأ هر انتسا دقو تلك لا مجاور رف ةاملا نم جر

 م تايبتلا تارا # 0 ورتلا دنع اهرواس 0

 قبشملا تان أهيبظ قرف ل ْ
 لطخالاو راح ادت و ش عيبسلا نموهو ةعأ عمجلاو املا فللاو 0

 رولا رن 1 # .ةمالم نو اعاتاىزج 10
 مخاضتلا

 ةغانلا )| ءراهتما دقو ةرو 00 لج م 0 0- م 2 0

 هير اذا نذاربلا نا د هنوذراي كيل

 0 هئينعأ ة ةعاس دال 5

 0 00 "ل هلجف رخ

 ماو 0 شبكمل |تحك را 0 هد ةجعلا ال 0

 راما دقو كك ف نأض
 0 لاق ةأ ةارملل هلعحف ر خا أ

 تا مرا دبوس تأ د تاشا ف 2 . نأ

 7 تاحنملا 0 ىرم 00 #2 0 ١

 وبرج . لا و نانا 0 انلمأو 0 ءاسا ْ

 ةادر < - 0 7 # ب ٠ :ددل ش :
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 ش مرعى م ةبلكلا تعلظ ىعصالا فارع و فراغا يا أ بدلكلا علاظ مأ مانب ان قح

 لاق ةبلكلاك كلذ ىف ةبئذلاو تراظعماو تاعيساو ع 2 و 0 0

 ابسلاوف لاقيو لا ملعلاو سا اللا أم لثم اورو تدار تود عابسلا يف

 دشن 0 ةيوذراو نوذربو باذو هباذو تاكو .ةبلك

 لئاط ريغ ةيوذرب لع تناو + ةلودتو ل تل احام اذا كر .

 مداح انو اهدجاو ند عمج جامل نسباو ءاسنو هاهو لاخرو- لخر لاكيو

 شاك لاقيو هخيدشو خيو ةلجرو لجر اولاق دقو ةربعب الو ةلج لامي الو لجو

 ةيذو 0 لاكيو ةوبلو د 20 1 لاثرو ةديسا لا ل م ةشبك لاقي الو ةجعلو 0 ْ

 ظ : : ْ ىعابشلا لاقو بادو

 لست نيورج مأ لت ةيئذو * ةرانم ىف ةج عاكس

 هاجر شو: ناعرسدو راهو 0 ةءامحو مامحو ةعدانو عيسو ةنأس لاو: ناشلا لاشو

 هنا الا نم ةقلا تدجو دج * هور لاقو ةقلاو قلاو ةلدمو لّممو ةديسو ديسو ١

 نك نوكحضلو اذ_ه نولوق ال انباعصأو ةبلعتو بلعتو ةعبضو عببض لاقت هنأ 2و .

 ةرعوركر ولا نموةخرف ذو خر حارفلا نه لاو ةلمر“ لاّشو ءاجرع ةعبض نولوق 1

 نابرقملاو : ةبرمعو ترفع لاش وةلئيحو لئيجو ةناعبضو ناعب ضو ةخذو خبذ لاّشو لاق 5

  0نعاشلا" لاقو هدحو

 ع م 0 4 دعا د4 تعدد أ رسم ناك 8

 ةورقلا نموةءمشو مهشو ةذفنقو كفنق دفانفلا نمو ةعدفضو عدفض عدافضلا نمو 0

 ةفلا ىتأألاو حابر درتلا داول لاقو شقو قلا لان الو ةشقو ةقلإ لاّمو ةدترقو درت ..

 رثلاو لفونلاو لبسلاو# * اهار* قدر ةقلو ئاتلالاةو --70020
 نمو ١| ةماعلو ماعلو: ةح سو جا ةلعصو لعضو ةديهو قيهو 1 لع ماع 1 1

 5 هاف ةلأر قثالاو لؤدأو كارد كلاتر مسمجاو لارا خارق د نم دحاولاو

 الو واق ةدحاولاو نما 4 لاق 2 ارا ع 0 نوكن دقو نأ ة> لاو



 عوازل 01 07

 فارالان ملاقوَد ودعِْش اس الو قيش : لاغيو ةميلظ لاعب الو ميلظ لاب ةضوان نع : ا

 تراءذهلاَي وقارخ اهدلولو 3 4س ركع ْْى :"ال لاك 2و زز> راوتر

 ع

 ٠ كلا لاقو باقعلا د هالو ار اذن ال الو باقع هذهو 1

  0 0ةشر ع نسا 0 2 . تاضربوع نيب كفتت ف 6

 هضصعر نألام و صاردا عمجاو صردو هو ةور> + ىثاالاو ورج بلكلا دوا لاح. لق

 دك أو مايآ ةرشع ل باكلا ورجو بالكلا صارداك لاب ب بكا د ٍ

 اذا سصصحو حنفو ورملا صيصن .لاع و عادلا 4 ريثكل كلذ هيبش ضرع دقو

 قا ركملاو سس نس هللا كنع لاق كلذلو 44 ذيع منش ملاذا اما ا هيذيع ْ

 اف زاجرلا ضعل لاقم ماصأسو 8 أنا ةشيملادالب نيمل لور ن

 حيت ل ب ناكلا ورد 0 د ةشاو لَو نم 3 حبقأ ْ ْ

 20 ةحاح كيع باب 1 4 يليق: مك راس رمش نا 0

 ماباولبش ةصاخ هل لا لاك هو 0 لارج ءا رحاو در دا دول لقيم

 رجأ يأ ثي ظ هل تاو 5
 َك لاقو صنق بحاص 00 باعثلا ثبخ نم 00 خأ ب تبجعت لاق ىل قيدص ىئدحو

 زوج هنا ملعب اع اع بالكتلل لاتحيف بالكلاو تاكذا ند لصف تاعتلا 0 نق ا

 ىثنملا نم تيملا هيلع ني ال ىلكلا نال تاكل ةلي لا ك كالت لم لاح ال 0 هيلع

 ىندب ىتح رانلا ىلا سوجلا نم تام نم لمح ال كلذاو توا املا هدنع عفش هلو هيلع 0 ظ

 لم كلذ دنع 0 كرا 0 وا آلا روم هيلع قت ال هلال تاك هنم

 وهاذاف ىل ينب يعمو .قيضم يف باعث ىلع تءده ينا كلذو لاق صوب 3 لوما 1

 ندد ءو اهم ل الف تالكلا ىتفحل نا ثنا ايلف ف هلع تددصف يفتن 0

 قلتسإ نا وهو فورعم هلعف نم كلذ اذان كلذ نع تالاف نكسلا ني را 1 دععل
 دتو نهد ذنم ثيم هبا سائلا نم 371 نم كش الف ا .خم» «تسارخب عفو

 6 كاما 140



 1ك

 37 ذلا قاقرلا يف تررص اذا كلذ رم سا دلم عانت 3 0
 2 نايملا هيرض دق ءاذغلا ءود لوزبم باك ورج اذاف نزام ىلا هذفنمو ةيسارعلا راد

 000 س0 تس موسساو ةناوطصإ لتعأ هسا رف قاق را لخد و مهنم رفق هورثعو

 1 . اذافهئيع 3 اًوزواجالف هنع اوفرصتاف كر 7 مباجرأ هورذفد رع دقاوه اذاف

 0 ىذا بهذاف مهر رط ريغ قاشخأو ادع موماو هنع اودما ايلف اهبضمغيو | حتش وه

 لكلا 01 دقو ركل ون افريل إلا هيف ١ ناك ذأ باسشا] ىده ف ناك

 ٠ عافتنا عيوم ىف ورش رخش نا اللا ه4عم نسال كعلا ل عمد 0 دوحلا ِ

 قس مل بلعتا

 هماقم موقي سيلو توملا ةحيذلا يف ناك ذا هنم مقنأ ةحبذال باكلا رمل هب سانا

 00 0 1و لك نم هللا دابع رار كيددلا بحاص( لاق ] ضوع هنم.كمثلا:دلجو يش
 00 ردك نرتاملا كاوألا 0 سانلا ءارعش دج مو 1 وهبلع هلا ص هلل

 نبل د 0 ا ل ها برات هروح ل اتق ىف راب الا ةلمضن وأ لاق

 ْ لاّعف هءاحصأو دبز نب ى

 0000 هس يف ليولاط « هب تءتخ يذلام الرا

 26 ل ع تءلك : غ ابليسللا ىدهالتوامت بالك ٠

 7 اثر 21 نم يع قامز. « .اوطنقت نيطاف لعلو ىسنن
 ْ ريكس ق باغو * هتان يا ع

 3 , انو 000 م لاق مي هاربا نع ةريغملا نع نع ميشه ىورو كيدلا بحاص ( لاق)

 0 لاذلا نالجملا ندمت ركذدو بالكلا الإ د لكو دسللا نم كيث نع

 : ل هيلا يده نأ نايتفلا هب صاب ىذلا ضيب 308 اساور ال ناكدلأ ان

 يقرون ا ا و

1 1 

 ١ 00000 شيا نعي لاق 0-0 نب ماشهو ايمن واع
 0007 ةذم لك 1 نأ هوةحللا ناد ا أ هن رب مف داك رف لخرا ه.رتشي ناييصلا

 ” ةمرح ن حرا دبعا كلو يفوكلا 2 ب متاحو ناييصلا هن تعمل 3

 يد اد و و لاق ناييصلاه. سعاب , يذلا ضيبلب ا. 03 وب نكي هنأ بسلا نب ديعس ن



2). 

-5 ل ال ار قوق كام نا كأن 0 ْ
 وئلااذ مب دوس رك 5

 0 تر وأ ينديخادخ 00 هميعا 0 و 7

 عم م : ا ليبق 007 نيد كيدلا ل امنإو كيدلا عاقص رظتن رخال

 لالدتسالالا م راها دادتماو رجلا نيب ايفو راهن طق ىلا رج
 راجلا كلذكو ناتحيصلاو ةيعلا سلا اه راجسالا ىف املو كيدلا 7 ُ

 00 0 0 ب م هيل نأ 6 00 وص دعا

 دادتمال راطاو كليدلا كتب كلذ اورك داما ىنانلا ولو د
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 ريفاصءلاودعبلا اص عضومنم عمسي ل كلذنا ىر.علفراجشالا يلاعأو لخنلا سوؤر
 كلذ دسيمل ىلا رجفلا عم لدهي امو رصرصإ وأ رع ا الا لامر تن طاطا

 ءاذصلاو عوصلا ًادبأ حبصلا عم .راجسشالا ىف حايصلا عدبال ىذلا مث ريثك حايص

 50 راخألا عضولا اذه ريغ فانيتلا دقو يللا نم نيكلا اذهو ةموبلاو ةماحلاو

 0 0 داو نبط امو عوصلاو ماحلاو ءادصلاو موب "علام حيصي دقو لاق كلذ

 : كلذ يف ديزي نب ديلولا لاق ةكبدلا نم رثك ١ تفولا كلذ ىف ريخعاو

 يريس وأ تئش نا ينت * ريسلا ةي كت ىميلس

 هي رفاصملا تا را حبصلا اند نأ الف

 : ىباتملا ورمت وبأ موثلك لاقو
 ظ فاعلا ها اكد نح .« - ةيهاس نارو> قيل ةلبلا

 كدا ماقم موقت للا مأو ناغودلاو ماملاو رياو فيطاطعأعا و: ريفاضعلاف

 ٠ يئزاملا ريغص ن ةيلعت لاقو

 0 ل "امو ىدب ىوذ هو ا هين 0 ا زيسعأ

 ٠ ا ور اك الاطبما « م م مدن ال ةهاكس نا ربح

 0 رئاطلا وثل .لبقو حابصلا ليف 2 عرب هني 0

 0 عتصيو فني وهو عاّمصلاو خارصلاو فاتملاو ءاقزلاو ءاعدلا ةكبدلا توصا لاو لاق

 0 . دوعلا نارج لاقو حرصدلو وئربو

 ” فصقتملا .ىفلا .ناوح لام 6 - + وحلا كبلغيو اندلا كب ليك

 فدصتو ءاطملالزجنعبغرتو 6 هتيوح دق مانم انأك ىفلنو

 0 . فهي كبدلا عمست ىتح كلعأو +  اناهأ نيد ىذلا اطقلا كدع وف

 1-6 ١ يدبعلا قزمملا لاقو

 د. لدزملا ةاطقلا نضوخلا# 0 + .اهرره تح قاع العر 7

 08 1 : وام 0 ىَرك عاش تنابو نا أهدنع كيدلا 06-0 وج ثا

/ 



 - بقرم قوف ةماه امل نوفل

 هريغوأ مزاح نإ هللا دبع

 4 مدع ضال لم

 '  0 0 0ش ١ )

 0 ةيانخالا ليل نأ 0

 اقزوأ ةشاشرلا- م تماسأ

 توا ادم ا ردق 0 د

 ا تح 00 0 0 3#

 ء : 1

 اماه ودان تنزادت ٠

 حئتافصو مدع قوذو ىلع 5

 اص ربقلا بناج نم ادصاهبلا

 هماهوقزيو ىئذلا هءيوعل

 اء دصلا ىف

 يلجأ نم ترسآث ل اصلا * ينسلاو موبلاو كا نم تعش

 عوضاا يف لهاك ىنأ نب ديوس لو .

 عوضا ونري ام لثم وقر وره * قدس لا ريغ يفرغ ن نا
 ْ وعلا ديرب ةيقزلا يف خفو هدو ةيقزالا كك دوعسم نا ةءا رق ٍِف لاق. ظ

 ىبارععا لاقو *قوقت يه لوقت ةأتوقلا ةجاجدلا توص
 اهحوز ةريبج ىنيع ىرب سلا

 50 : هريخ هللا رثك ا 0

 ةحاحد ا و رب زي فا 04

 0 و هيلع ا اه رج<+ وا

 جئاسملا أمملع تراش كو ا 3

 حران ش ةيعلا ن نم حرت اميورو *



نا ل 71
ل ةحاحد 

 : 0 
 اذا

 ١ ا 0 جبل ىف جوراشو , باك !! بحاص (لاقو)

 00000077 د لالا هزعأإلا نع ةجو قابيشأو
 1 ل 0 نمور نابقأ :

 ِء

 هنأ نوت 5 0 لعد جام مب ّ
 8 جدلا | ىلاعرا م 0 0

 ناحل 2 ضرما 0



 ملا هاشالا 0-00

 ةرواع يح يف ةلوخ تاح
 ةيحاض 0 سوؤر فرص 3

 ةفرشم ءاقنع كانَ . نار

 ا ١ ريغ ا كك الا

 مز 0 2 نماودغ قد تاه

 لما 3 اك راح دعبأ ٠

 رجو التو الباطصا ٠ 0 تلد ِ

 هدنع نيل ل نيرو ىذ هذ لاتسيو

 ا 0 5 -

 2 6 0 اونا ٠ / تري

 5 ُع دوشع ب

 رخ و 0 ة ارا ير 1 يعل 0 37 0

 ليفلاو كيدلا أف نئادملا ندا 3

 ةنمل . كفرت ل لع تورم

 لي٠ الو لزع ال ساراوف م

 لبج الو ل
 لاح 10 كلذو اقوش

 ١ اولمتحاف كيدلا حاص نار ىتح

 م مود ىغتحا الإ

 ارش وانل وح ا احواش ادغ

 رفرف 0 1 1 اماذا ميدو

 50 هروطأ انط ام اذا

 ريرتخو اهلجرب كيد كلك ِه

 ٍ 00 را لئام كيد كلناك

 د قفا كننزي ةحو لا تا

 اعالع ايملاعا نسب نمو

 ا سفجلا كنا را  ناق

 احالخ الف تيضق امو: كيلا

 اجانتلاو اهتم لسنفلا يج أ
 احاحدلا ىناق 0 اني
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 انامل يفانب نسيلو * نع .تيعلا جاجدلا يف :دل امو

 0 ل كلاو للا راع < ايف تنك آل دقو اهكلعأا

 اجالتخا ملتخت ءادعالا ىلع « ىحص تاودغالطاب بهذُتو

 0 ااغ شاي لاغت © .انيانالا : ةئاش- دشلا . موج

 ' اجاجملا تطلاخ تاوصالا اذا * موب لك كلا ىف ءادبمو

 : مكحلا ث نعزرا بع لاقو

 جاجدلا نم تامطالا ثبفت *« اهارت ىف لكأ راصنالاو

 : ه2 > الايلاتو

 - حاورالا .نتنم نم انجنف * حالسلا كدب اًسْذا '

 ةفلعنب ليقع لاقو نمالا ةعاس ةجاجد نمو فوك ةعاس يرابحنم حاس أوه اولاقو
 تضضنت نخاود 0 ل * اهرابغ ناك اليخ نديشا لهو

 ١-2 بصعلا ىد ولا يف جاجسلا حاقف * مهويع ناك ضمر ىلع تيب

 ىلا جورما تذ رآلاق مسأن ءالعلا ىتربخأ لاق يممصالا ثدح كيردلا بحاص (لاقو)
  ىلاقف ةمرلا ىذوخأ وهو ةبتع نب ماشه ىنءاخ ىلاعت هللا اهفرش ةمظعملا ةكم

 |0000 002 هذال اروضح هيف ناطيتشلا رضحم رف دمرت كل يأ نا اي

 ظ ةقفر لكل نا 0 ىغو ابلصف ةلام ال ا اضم كاف اهقول تاولصلا لدو

 : بلك ن كن الف مهرد هداقت راع ناك ناو هيف هوكرش ببن ناكنأذ مولع حبل 3

 ليلا ديزلافو بما عي ن نغ كلذ اهبش اووردقو ةّمفرلا

 دال نمت ءامإ 0 « اع "ريق ىأ حا رصلاب

 ارفثتساف هيحعل بالكلا 2 « ظعنم ناك ربا ةل_ضف نعيش

 00 هكردت "دنا ىف ل لاق 0 هيلع هللا ليص ى لا دنع نمدز 0 لاق

 رة : ثمل يف ررخ كادر 0

 0 1 0-0 ١! نم ثيبملادازلا لعوشا اوي تيمنا تيفال تيا اذا



 ىلع 0

 5 ن ور< لا دك -- 5

 ىلا اماذا ت 5 6

 ميبنلاب ستلا نكون < 21 لسا

 ىذ لع هن 5 من لجرلا لوق بلك مسا ن* ٠ تارامت

 0 و لاق ل و ١ ةيلع تبا !رصو 8

 0 رع 5

 0 وذ ذ ىهدلاو 0 4# دسار سبات

 ( هبحأال تن تكور كة فى 0

 هيل تلك مف يب وق 3 0 لازب ال ذا

 -اندجو دقو هن داصإ الو ديسالا م ناك ذا كيدلا مت م باكلا

 ب را نب ورحم لوق كلذ نا دايس نورشحو 0 ب وأ

 بيط لصأ عورف 0 1 يود ْق مآ 1

 ْ بلكمو ل نيب رهقلاب 3 من او سويا ىلا نيا

 نكوكلاف هناك ريخختا قود * ا! ام

 ا بلك أبوةضفو: لوعولا بلط * 3 | 0 فورعلا
 2 بذكتم نهاك نم هلاحرت * لءاش بيش دع

 000 للا مالس ماما واكو 0 قتشيف 0 ١
 من بك وأ لونج هب نك م لك نا مهطوق لع لدي نع 1 ةسفنا ا

 ف اللطأ لكلا بحاصل اوبر فو اعرو قا مك ديسوأ ا :

 . ريغ نم هنباع اذا بولطلا ءاللف مئاقو اولاقو.هنأع اذا هنءهرارف قدش ىفو
 0 ةحاح نم اللا هيأع صرخ مو 37

ص 0 اذا راص فد ف
 ُ حا

 ! رح رامنت ىلع يثع وهو 4 هيلا نيدحتلا م لا

0 



 دنا
0 : 000 

 000001 ند ج1 ناك ناو ءاثلا لا هفءاثلت نم هسفتب قر اعر هناق راودلا رسج وأ

 : كلذ .لعف ندش عابطلا نهدو رارملا 0 كلذ فداصا ام ردق لع ا اها كلذو

 ب 0 5 2 .٠
 . نب .روصنم ميو حج رختسا ىت 3-2 توك داكف دوعسم نب 2 هاحوملا وا 4شممل

 0“ للا ةياصل ىذلا ىرتعل م اذهو 00 تفرع لو ةعا اجو راها ل ا

١ 

 2 ل اأو ةتعرتل دلل را اذا ثلا ف قدك اخبلا

 ع و زوع : يف ناك ناو الهرب لمزي 1 المت 0 هيلع اوما نا هءاود نا لوري

 كلت في هسفن حرط اهنمو هني لحب مل نا هناف رثبلا سأر نم ًاببرق ناك نا سرب

 أمف ةسفن ينك يف >> هلمع ن ا ريسدلا هيلا 8 0 : ةئيع حتفيام كوا ِ أمس اهانا رئبلا

 : عوقلا نآ 0 ”هدنع ناك دقو ى م أ 4م ىل كق ىذلا عضوملا ف 00 كفاح نم

 يارا ْش ١ 0 مما 2 ىأ )ا نادا سهلا ارا لد 0 ع هك ملا دع ناك |ذكش كالا نيغ هف رط 'ه وك مول

 نا هل روصل ةر 5 0 نأف س انلا 0 6 د رمل ئرثعل 6و عضوما كالذ ل دوعلا ٍِق

 0 : هنري كلذ ل“ لعو مجرب ه هأدس نا باوصلا نا ىريف هجر تا ناك دق هجر ىلا

 ١ هق خذي نأ 2 را سيلو مز> ءاودرعا 0 ةحوط لا درأا

 ا ايدلاو ا ةلثملا فوخ ن مالا قلاح خ نم هسفن ا راش 0 وأ قذتن أ

 هند كلذل ىهحيف ةرملا هيلع كرحيف اديدش 51 - نال 1 نيتماشلا ١رشو رييعتلا

 بوصلا نأ كالَذ همهويف هيأق وا هغنامد ىلا ئد - دن ريطيف هفوح نحسو

 ١ مارا عداولا قنملا راتخم الو ةحارلا م مزملا ناو ةحارلا وه كلذناو هسفن لتق ىف
 ا ْ هذه يف هب فذقو كلايملا هذه ىف هسة امر اعر ظرغالو عابطلا و لّعلا مياسلا هفارلا

 ظ 6 جوز ءارضخ 1 بوق رمع 1 ةريسنس لثم لع دعصل ىذلا يرتع» دقو ىوايملا

 7 3 واعملا ضع هيلا دعصل نا كلذ دنع نوريف هسفن ءاقلتا نم هسفا ةيمرب نأ هن ,رتعل

 ظ 0 ب بط تناك ن مأعى :ءلا اذهفهلاز اللات «وهينيعدسلانا ىت ع مضلل نان ىل |

 0 ءالؤو رذع يف و سانلا لاق دقو كلذ هيرتعيال نم 0 امو ةلعلا هذه لثم دنع روثل

 - ضااولا هذه تناك نم اماف بولغملا ىلع انماكت امناو ليواقالا نم ابورض مههف نالو
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 ١ ةئدالاهما لا نا لع مولم هي ف كفل انو سلف كا ا ا هلع 0 هل

 ا لاقو ]1 ايلا اره ىفاه اه ذر حاصل ال 2 ع ةيدد دعل ن الا و

 |هرارحا ند سيلو ايان 11 نم م سلو ريدطلا ماثأ 5 بارتا (باكل |

 .رافظالاوة فدعا لاخلا ت اود. نم سيلو ةيلكلا راصتلاو ةفيمضلا نارا تار 0

 ال نطبلا يوق كلذ عم وهو رسانملا تاوذ نم سيو ريفانملا تاوذ نمو ةجراطا

 دارا. نمدش ىف اهات نا تار وفصعلا غوار | راعر و ديصلا يطاعتي

 ريدا م 1 مقتل 6 ممقتو الازه تام الاو امم لان ةفح تاما 7 لد وكل

 عم وهو ديحعلا نع هرجما عبس سباو ىلا هلك 1 نكمل بد د رسبلو و اهفاعضو

 رار مان مشزلا س ا نداقلا نس ارتحالا ديدش دا داوسلا كلاح ن وك ٠ كلذ

 تنخس وأ 0 هخبطل لف هدالب تدرب ل ًادرأو :

 قوق محلاجو لوتملا قوف ارميلقأو ل ب لهأ لوتع تراص امئاو ماحرألا ةنقرح ْ
 م سف نو اة فا الا 32 نركب قا ب لادتعالا ةلعل لاتلا

 "وا ع اللد هلاضعا داع و هبيك رت فالتخا ن وكم د هبا نوكي نا اماو لام الو

 ك6 هيما وهو ليلا باغ نايرغلا ٠ نمو زيشأوا دولا نم مالا عقبلاو را ّ

 امهدحأ ناعون نيببلا بارغو نيبلا بارغ اهنمو موب | قالخاب“ هش , .نابرثلا قالخأ

 اذا تارثلا نال مد الا[ ذه ةيرادقا رد مؤالو فعضلاب ةفورع# راس نابرغ

 هب نومءاشتيف مهمتيو ساكو مو ا 2 عقو ةع ةعحئال رادلا لهأ نأب

 اوه رك م نبل تارغ هويت الا مز انم ىرتميال 1 ذا :هنم .نوريطتبو

 ' اولاقىت> نيعلا قاصر صبلا ذفان هنأ اوملعو ةريدطل 3 رحزلا هنالك دال كاف قالل

 ارك عورعالا هومسف هكلرددلا بتريع نع قصصا اولق 6 تارا 5-01

 ل كاوذلللا ومس كلذاو مع نا دع يع الا ن كابو ديسبلب ىعال ١

 و املس

 ساو تيرغلاو بارتغالاو ةنرغلا همسأ ند اوقتشا 9 مع لجأ ن 300

 : ماثا يهو نابرغلا ن م سذج تاترثاو ا ادهوز رو املا قاينلا ن 4 كلامللا ا
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 0 هب قوما 5 ئش الو تعا 10 كرعق 3 2-2 ءطذ الو حراب ندا

 : 1 ةرتنع 0 معأ هيف ر جرا ناو 1 0 رثك ا هدح اهات كوري هلم دك أ مدنعبار هلاو

 علوم ش شه .رامخالاب ناملح 0 هكا يل ناك حانحلا قرخ

 ا 0537 موحللا لك أ اة مهنم كلذ ناكولو هل لك اب نوراعتب موراع دنع ونهو

 : 0 يرملا ةلعو لاق كقو. .مدنع كلذب نحا يراوطاو ىر اوضلا تكف 0

 لا عم تاضهان كاءاو ع وعربي اعرانلا اف

 ضربا راه أ ناطر الو * دازبانل بازالا مل اف

 وسلا تيعانو م لذ اطل أ ىلا ىاجألا نم سنج نابرغلاو لاق

 - طابت الا ىرب اهف ىار اولاقو سلبا مس | نم امل قتشا قساوف يهو

 لهأ ُ ةأرمانيتسافلا ندا جواب ب تبيسملا نيا ديعس لامف بارغ ةئيدملاب ةعموص

 0 ىتح نالف 0 ىف اولاقو كلذ ناك ىت > ًامايأ الا او 8 م ةندلا

 - نلوم فوكلا لهأو وم نم طيش مجرب ىتح نواوقب ةرصبلا لهأو حون بارغ

 يسال كرو دوركملا نم هل لك ىف ل“ وهف ناتسجس نم رعي عجر,_ يتح

 00 3 جمسأ الو حيأأ ةروص رأ مف ب تا رغ خرفتيأر لاق هنأ رمحالا 0

هم نم نك ا نابرلا خارف نا مكزو هنم نأ ا الو رذقأ الو
 0 لش "نهدمحلا أ لع د

 هدو هطرسأو حانج رصقو راقثم لوطو ندب عم أر ركذف نتنلا ىف

مص 2 بتاقتعاا حو هور 3 3 قافيلا 6 أصو حمرلا نتنمو سمنلا طقاسو
 2 ت

 1 0 ريع دباوا 2 ١ أم دنع نانرغلاو اء ىذقا نا ئسجل تعلو ريسع ”ىدو

 0 ترا كنع با رغااف هيلا هلا راجشالاو ةغاشلا لخنلا سوور قا 1 كدع رف ىو

 . دنع هلغأو مر أ نم صل وراك ه1 ههرو هن علتو كيدلا عووَخ كف هلكاد_ه

 7 ناك ناذ لثملا هب برض اكرت هكرت مث مرغلا كيردلا ىلعو متهلاا هل راصف راما

 1 تملا ناك من هب هب روخسأاو عودا و نونا 2 كيدلاو 9 سعال لك ويلا ىنعم

 .الولذ علل ااثمالا ىر# ير 0 لا اذه ناك نإ وهم الو ريطلا لذنأ ه 3

 رعاي>

 دو 00 00 ا ل ا ا

 (١ اف تاو مح اا لو

7 0 1 0 1 

08 

 7 نظ> ىلا



 حا

 0 درو نأ تار مول ىلع بارغلا ل ع ا - كيد

 ةفورع ما عراعشأ يف اورظلاف كلذ ةفرعم مدرأ ناذ 00 اذه يف و 0 ١

 يغاود نم ةيهاد نك دس تاع (نأ ب 5 لوقب او 1

 ءاع دا 0 ناك دن ف قف هرادتقا نم م أب 0 ترث أ دا 1

 مث ل تءمتحا ادا م داع 0 لج 3 نوكي يف لا ل

 ةمالع كيرالا دنع ف دقو يتكل ا سزدو تانا ورأا ٠ باطإ

 :كيدلا نأثرعلا تنداحأ ١ عم تاياورلان رم ريثك يفوةناور دالبلا

 ةساق بارع بهذو ايش هاي اما مو راسخ دنع رجلا | 0 ظ

 لسو هراع هللا لح م ارشد يف , ساق كدلا ن رهرو

 راجل ةماخلا أ ثمل مث عجري مو ةفيج ىلع عقوف بار اا

 ىفيذلا ق ةواعلاحون ىلع تاءجتساو افرع ةنيفسال ن 2 م

 اصلا نأنإ ةيما ألوق كلذ م ىواحل ام كلذلجخ

 يل رغلا كندا ةنامأ ناخو 0 يق لك 0 :

 ال | وها 0 7 ما 2 برضذت ةماعلا كرو بهذو م ا

 ل07 باال كابلات لدن 6 ميسدمب ةاطا تل
 0 باس دل م تو صا

 بابكلانيطلاو ةاشلا ملغ + تش 0

 نباتا دتع اك اظولعاخ
 ”نالتسا | سفولتق ناو 2

 باين الأ ىلا" يذو .*« هنثل ابا

 بايئس مسا يللا الو < ١ اهم 8
 "دنع رعال ن مو ا سبل ا ىلا ةيملا :



 ا

(623118 

 7 ةليفلا لخد امل اسنون نأ كلذو ةرسص راجلا فوج لخد دق سيمبا نأ اَضيأ يورب
 _ هفوج ىف ناك لب نورخا لاقو هبنذب ذأ دق سيلبإ ناكو هدكتو هرسمإ راما عنف

 . هفوج يف ناك ذإ هعم سبلبا لخد راما لخفو نوءلم اب لخدا زاحال حون لاق الف

 . لاق يناعأ تنأ لاق ةنيفسلا كلخدأ نه نوملم اي لاق ةنيفسلا ىف حوت هآر ايلف لاق

 ' نب ةيمأ لاق يريغ نوملم مث نكي لو نودملءاب لخدا تلف نيح لاق كيرعأ كو

 تاما نأ

 .اروفس كامب هاي + انا ا لك ىذدأ وه

 ار رد وتابلت عت * اهارتتادعصم لخنلا قاخ

 1 اروفعيلاو ماد قشر الاول لمافلاو 00

 ”اريبحو 0 هدو 8 انع طقاوللا نم اراومو

 ”اوزاخلاو شحولاو ًابايفو .* ًلويفو 0 0

 او ودصاو تحرر تأ نوار 4 حاصلبار هلا وعدب اكوندو

 آ لاقف ةماجلا ركذ مث لإق

 - لاضفالاو لالا وذ 3 5 0ك 2 نال هللا 20

 لايك اكل اخ نع ا ىذب ىفوأ نيح

 00 انا فطشو .. .اهاقر انآ قدشلاب هتاف

 )06770707 : 72 يلوا م

 ادن ' نيو ياو حم

 وكذا ادبو كلذ ريغو ةيئاث ةفص 0 14 ةماجا ع صقلا هلله ىف د

 0 لأن ةئيفسلا

 الا 0 رص نك فقر

 ايجار ءاملا سببا ميغو 200 0 ارا دعي قع د ظ لع

 0 تائاد لايل تاس *  ةعيس 3 ماي _-

 هت -_-__--



-- 

 د

 بارغلا دزف

)١١9( 

 أفا ومنا مضن م عدن تدع تت ادعت #0 ةفيح ةماجلا بامحأ ناك

 ا لاو م لالومرل 0

 - ةلييكسم هنا 0 تللشا

 اةوام متع وتعاو وارمطخ ىلع ٠

 مهاب دا ىبا ايهذ لوح

 ةنيز لمحلا نم قول لع ىندزو 7 ٠

 ةمعل كن منيعلا ف رطل قدزو

 و الاج ىدالوال نوك ٠

 لاغذ لاقق كيدلا ركذ ىآضيأ 3

 ةيبيحا 0 كا نع 4 هته رم 0

: 
 ها عل 7 0 كنا
٠ 

 ابعولط دنع م ردت
9 7 

 هزوج ءادللاو

 ع

 ةحح أ 1 تاذ هناي 0 :

 8 ار نأ ةيجحا تر ىتاف

 ينأ وع ءاعدلاو ٠ ]مم 0 2 0

 سم الف 0 ْ 0 7

0 5 

 يد 00 0 "ىرصأ ب
 ةود لز ذإ كيدلا ن

 هيب 0 تكل 00

7# 

2# 

3# 

 ايداب بوثلا سناب لعات نإ

 نزاع نيطلا 2 اهنمحبصأت

 الاخ 0 لمجتالالاتلاقو

 عايل لامر
 1 0 1 اذإ يصل

 ايمامح قو 2 اذا ثراو

 ايارب نا هندز يد نيوو

 انام افاخو أن وهرم تفوأف

 .اًئادر كاهو قأش لع لبقأف

 : 8 بل قى افصل الو

 ايئاوث لوطي وأ مهف قاعأت
 انامل اك 0 كمدلا َلا

 ”اياالو يلع وعدن الف كعدأ
 . كألدد نم ةرص ىبوعدد الف

 انانأ م نأ ا تممزأو

 ايداوغلا تع وق ادق قلعا

 اناش كبف .ةباش دام ترعأو

 ' انا ال نأ ليال هقع لاطو
 افاد تيمي لد تا

 اناوم قاض نافل تاكو
]0 7 0 

 اساع دقلاىف كيدلا ىعضا واةيتع
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 0 ايداع ريطلا رم ًالامدن مداثو- * .هبل رخلا ببسأ امم كلذف
 - هايشا ف هداك قالو ر ل .ناال روغصعلا لثم هخارف مقلي نم ريطلا نمو لاق

 0 نال ةدااللا ريطلا م ؟ تاك دما امومالا لثم هخارف قزي ام ريطلا ن نمو روفصملا

 ْ 1 اخي ا جر ضييبلا نم جر نيح اهدلوو مدلا ىف غلتو محللا لك 2 ةحاجدلا

 ' نالاهدالوال ريفاصملا و ريطلا عابس ملت حا اتح الو هتوشوهشيعب اعأ 17

 7 اهقزت ملودضيبلا نم جرم علو جرا رفلاك بحلا طقلت لو عضرت ملاذا اهدالوأ

 "ذك ةييبطلا كرتشم يبالو ميقلتا نم كال مامللا سانجاك تاب.هالا الو ءاب الا

 :  وهامو دال هلك 0 مدلل هوسحو محلل هلك أ وهو 1 حراو ا ذادط نم ذخأ

 . ناحللاز» زبوب 000 نيب مج هب "ال ع عايطلا كراك اضلأ روفصعلاو بايذلا نم ردك

 قو ذا رملاكو 0 ا رلا نية رتل سلاحا ديضو توبطاطتل نيبو

 7 ريطرو ىلاعت عا . رويصملاو روةصعلا نم ةمحلا ساد هبشأ ل ضر لإ ُْف ل كلذ

 هي جنن تف منتحل رج اه شبا يل حب ا ل

 0 3 1 0 7 7 ل

 3 0 1. ٠

 ِ ش اندنع لاول كو حاس رف نمد بإ ل نم عحر دق ع ْ ينغلب ديدأو تيحئتسإو ىدتمو

 1 يساقىلا عل طاوقلا نم ريصيف ريديلا الا اهنم دجم مل ل ا

 "ازواج برفأاملا وه ام ىلا تقبسس دقو ىرقلا ريفاصم ترص اذاناهنا كلذو لخنلا

 ' ةريثكلا مايالا ترش 9 دج وه ام ىلا ةريثكلا مايالا برش 3 * دعبأ وهام يل

 7 روذ ف ميقا ال ريفاصعلاو افاعضا خم ردا نم ندا 00 هناا رادعملا

 ٍْإ ْ يف سبل ةناف خارف وأ ضب ىلع اهقم امن ناكام الآ عا مخه اذا راصمألا /

 )  ابعبط ىف نا لعلدب ىذلاور وفصع نم سرر هدو لع نأ راظ ضرالا

 | اذا ضعبل نهضس رامشأ نم دمت يذلا ريطلا نم اهاوس عبط يف سبل ام كلذ ند
 0 كلذ دنع 31 > اذلا ىوب أيل ناذ 3 مل وأ اخ رف 1 د نوما 6 لا ةيلقا تاخذ

 0000 ى الف هلاوحو هنودو رحملا قوف اقيفرتو اقيفدتو اناريطو اب كام

 0 نعنص) تادعسم الاس 0 نئج الا اعنا را 0 رااح عمسإ ثيح

 نم , كل كلذ ىف هنا 0 0 0 قدصأ ضرألا يف سلو ا
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 حطس طاح ىلع ًاطقاس روذصملا ناكامر لاق ريفاصملا ديمعت نم يربو با ربلاو
 ريطباف ةنرأ قاكريشا / يدب "ىو و هيلا حيصأف هبوص ةد>وهحارص ينحنيف قادم 1

 يدل تدل“ نان كر 3 : ال كلذ لك مث لواتأ اك ضوألا لا توعأ امر ىت>

 ريطلا ىف سيلو يدي !,ام نكمتست نا لبق راط اهبمر ديرأ اأو ةاون وأ ةاصح ندا
 سل هنا لاقبواراسمتأرريطلا رصقأ اهنا لاق كلذلو :ريفاصملا نم دافس ددع ركأ 0
 لةيلاو ليلا ند رو ا ارمع ا 0 مهشياعيو سال ف 00 3

 الو جاجدلاو مامغلاو رزارزلاو فيطاطخلاو ريئانسلاو بالكلاو من م هاو رطل ا

 هيلحر عمجم اماو زاّمنلاىمسي كلذلو نازقنلا الا هدنع سلو يذلا لع روفدملا رد

 زقامنلاو ريفاضعلار ومصلأ يف هئيدخو هناهذ عميج فو هنأكرح 2 كلذو بألا

 3 تكاناكذ كب عشرا ناو ّح دك لع .ناوق يه ىتلا ةيشملا هذه يثم وع ناو

 انلاع لك وأ انام نذل ليفلا دض وهو هيشم ةءالصلو هئطو ةدشل ردح عقو هام

 ىلعاا يف نيكمتو يشم ةعرسد عم هماوق عقو ةفلخ هب رعش ال ليف هرهظ فاخ ن

 حراوملا عمق وفد ةودلاو 0 اماف حالسلا مدعامب رصق امباو عابس لو محر

 لع بلو 1 تاو دهلو لاا احلا مدعاو نئاربلا ناك! جاجدلا ىنعم يف ا كلو :

 ءىجم وأ ناكف تبلل قد ف 00 ضع خرفلا لوانتف هاصخاف ر وفصع نم ظ

 يش و رينانتسلا ق 0 م هانأ 0 ا رف صفق ىف 1 ريط) داكو تت رق لف ه.عطل ىت 0

 ىنح هل فاطتخالاو بونولا مم يهو بابلا مف لعأ ن رم هيلا لخدب ىت> هل 0

 نم اجراخ طّقسف 00 50ج لوخولا لا د 1 0 ةعاس هعزانيف صفقلا ىلع طقس

 5 اراطف هعم ةراسكرا هخ رف ىوق الف هنأد كلذ لاكف دوءإ ىتح نريصل 00 مات تيل

 ىف هب 1ك .دلا تودص نا ىلع ليادل و لاق ةيحللا 1 5 نود بالا هنا انفرعو ٠

 ' اهات لو براعم د 1غ ا ا

 احايص حانبصلا كيد هلمأو 0 2 حوبصلا رز 1

 احانج. محانمل اناا  ىندي ادزغ #« ةفدسإ رادجلا 1 ل فدأ ٠

 1 4 تلنان وح - 0



 ل
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 ىمحالا درب ن راش لاوق مدنع جاجدلا ردق نا لع لددو لاق

 دود>ح مه ماثالا ثادالا 2 لق كلا عرقأ نبا كدجب

 - ديزي نميف ةحاجد تّقا * ايادبلا يف ةدايزلا ردن نف

 |0007 راو اشي ددع نك مل ةيرت وأ ليطصا وأ راذ ىف جاجذلا رثك اذاو لاق
 ةلخال اهذخلا نمو جاجدلا راجت كلذ فرعي هخرشوو نوم لياَقلا ضيم ناكام بسح

 . ةداملاو دج علرمب جاجدلا ىلا توللو ميقو عار انو منلا ىعرب اك ىعرت رصمب يهو

 . وهف ةضيبلا هنع عدصتت جورفلا نال ماخلا خارف نتن اهيلع ام ىلع ابجيرارف راغص ىف

 نم هتشيعم 0 وع ريصلا هتفر و ا ةسفلب ٠ ىنغ تح 1 وقم حبلم فيرظ 0 0

 ا حك جرو لو نم ريطلا راغصو بابذلا ديص نمو بملا طق

 : تيجيف رهالاب ىعدب هنينح توضلا ديدش كرخا م 00 اوذ 0

 . هيلع فطع هأعدو ريدتسم هربدّدسأ ناف هنقلي ىح تارص ثالث رترق هل لاش

 هيلع تمالك مث + د كلا رف لوألا هاكم نم دعاب ناو هيعالبو ةممطب يذلا

 ! خل ىتح كل ذك لازب الف هحام ردأو هحبق لبقأو هسيك ص قنو قو قام مايألا
 ٍْ ع عافتنالا ا م لاح ىلا ةلاح نم ريصنو كلذ دض ىلا هل سحن ناكام عيج نم

 - هيب قحاب قع محشلا لبش داك, الوهسبكب عاتمتسالا م معسهذو هجرارفو هضمو

 3 هل ف 0 قحلت داكن ىتح مدللا 0 الو قدببلا لبغ ا ثا تنك نأ كلذكو

 كلذ ىف وهو ءىث حبقأو قلام هل لامي نأ نم صقنأ مقاس ًاصمراح جرم خرفلاو
 1 ترم اياكف راقنملا مظع ةولا فيعض ءاضع الا ترانم كافزألا فلتخ دلطلا: ئراع

 ا نم هنم جرخ غلب ذايب و علو هكر قود هل ىف تداز ماي ايالا هب

 خارفلادحزاج اذامث ةريثكلا دالجالا هنم لم كلذ عب اص ىسعام ةد 5

 كلذ باسح لع هيجش تقذو 7 لف ناانلاو قتملا دج ىلا ضفا وتلا دج ىلا

 1 هنم اخ كحأ الو اع لقأ رئاط الو ةناد ضرالاف نأ مل ىمتاو 1 - اذاذ صن

 9 نيس امو تانمسملا ةاروق هل اوريخت ولو نذسلا ن يي ١



 0 ) ع
 نرخارف و نيضصيب لف لردك اذا جاجدلا هل راص ىذلا تبيسلا ن نع ع نس

 ابفءس فرط سم اذا لب اهل تدمر اذا ةلخلا ناف لخنلا عابط ُْف اما اومعزفا

 ف فور ءلا فار طأ ك كلذكو ءا وهلا ف ماع تديض [مرواخو ىرخألا فمش فرط |

 ثدحأ مادبأ ساف 1 تاق 1 طغاضتو اهئادت اولاق | 2 أملعابر ؟ كلذ ناك ضرالا 0

 ءأم ىلاو :سمش ىلا تحاتحا ةعبر هاو ةنكلا قفا: دا مامللا نا كو لذ ةاداسف امل

 تاقوالا ضع ىف ةونكم اموبب توكت نا ىلاو 0 3 ف هيف لد ْ
 نكلاو ءاعشلا ف ءمدلا 1 ناك اذا 0 لع ضد 00 1 نكي ملالاو ة ةشوش, 0

 ةرثكب باكلل مترف كيدلا بحاص ل ضربت نا هلك هدا رداغأ ميما ل
 اولاَمذ.ضيبلا نم ددعلا كِلَذ نم رثكل نتشأ دقو ناكذا ما ند كين
 ىأ نب لع لاق اولافو مالسالا ةضيب نع عفدب نالف اولاقو ضب ديدملا س 5

 : ' نم مذل عم فو دليلا ة هضيل 0 هنع هللا ىضر ٠ بنا

 دلرلا 3 4ص م او را ر ' ناو. »# ١ م 1و اذا 500

 3 00 5 3 ساحمال لات 2١ و5 ةضب ةيقلاو ا 0 يس

 اومال نا ةيشخ م ملا ءارو *  امم طنا 00 0

 5 مالك ّى رخ هعقو نم هل * 0 لعونتي صام

 "ماعلا 00 مهسوؤر نك هد رةمامام موحبصف -. ةحاتلا

 ىلوا لا زيجملا ل

 501 تس رب ه ةبشستسا سلاسل اذا
 .حامرلا وهو ةدابم الد ىلا دابعاب 1

 - ايصلا لق» « هلح يورو تالا

 0 ا
 0 ا ا او



2) 

 جادوالا ةنيخس لثم ءارج * ةةايض ردبهل لالقلا دا

 جاجدو لزاوج نيب ءاروق « ةراد يف سسرخأ ةنالئت سيح

 جاتلاب هنأ را بتصعل كلم دج ةةشن“ كك يي وهلا عد

 جادحالا نارت قارعلا 0 * هلوح يد ك بسحب لظيو

 ل و داع وأ هع ني

 0 جاجدو لزاوج نيب ءاروق * ةرادف سرخأ ةثالثت سبح
 000 11و تارثلا نيعو كيدلا نيع نما قصأ ةيبهذ ةيئزءارخ تدجو ول لاق

 ايو كا عابضلا ةوق'نمو لازغ ل : نمو رن الاد 0 م ةداو لصاملا ءامو

 3 تر كسلاذاو قاقزلا يف ةر داكن ملامو ىلا تاع ا لجرالا ريصعن هاا عا ىلع

 اهوحو هيداوس 4 هيرق ىفو رك لم تالاك رصن أ ماو اهماع تحس دق

 ىبااذه نم بجأو 0 ملل ماف طقر اهفوأ « ءاطقر نكت مل ناو حرار 5و 2

 هن رعلا ١ حيطشال 2 0 مالسالاا ريغ لعاب ا 1 كول ىج > امرسثل 6 .ال

 ْ نإ ةمدمأ نو نا 4م ديال ىذلا نا اذه نم تا ر املا أ ع هصرق نوكيو

 ' ايدو ناك ناف نازابو نادر !وريدا لثم كالذ هبشا امو رايزاموزايرهش اينو ناك

 ءايخأو 0 و 4م اف 1 رسل ناك نا و كلذ ه 20 امولشاو ألام همساف

 الأ قا اذا ام ناك<دلا سم ”:>| دق أَي هو كش اه نع : ف لف و كلذ

 هقون هءاكمو عوقولا هردصُم خلاد 6 اعوقو عم عمي رباط اطلا 2 ل أميو ب دش اللاتتقا

 زجارلا لاقو مقاوم عخباو

 1 لع ريطلا قا وم # 1 لا نم ةينتم ناك

 هبشف ريذللا ءاملا نم لبالا رفاشم هيفنتامو ءاملا نم ءاشرلا افنام ىزلاو نصو د 7

 أعوقو ىدب نم "يذلا 5 اصلا ىلع ريطلا قرد قتسملاو قاثلا ربظ لع هناكم

 ىعارلا لاقو طقس لاّعيو ض رالا عيب 3 عفو لابو اطوقس ىدد نم طقسو

 الوسأ لزأ هن وعل ساس هوطخ براغ دقو عيبرلا قو
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 -. أ ناو هحافو دال هسا

 جورقلا ناكو هخا ىف ضو مأع العا ا رين أ 1 ماوادلا يفو جورف ان نكد لاق

 احورظ ايرتشا مث جاردلا عم راسو مبلل كا + مامحلا ىلا انت بره

 كلر ةجاجد 6 _ سهلا برق مزأو جاردلا 0 انك عدا ا 1ك :

 هبرنذ هنذأب 0 ةزازرف يب هنعررتلا لوت كركذ عمراصو كيدلا

 ايلا نم رفنكو علا تدح وام نأ د بارذرال لت ؟طعلا عيج ف عرس م ءذالا 'ّ

 1 ىئمصالا | ١ ل كلدكر هلزكم س اا لور ىر 5 را فالاب ن نينا الو

 ىحسىذلا وه ناك نأ لا هايس 3 ا هن رمد هنذأ تاكو ا نا ' نبا ع

 نكي اللاو لقي و ردا الأؤ 0 ىذلا وه ن 3 .الاو ال ناك اف ةأ ةأئم . ددز هل

لو برعلا لوةتاولاقو ةلكاشلا , هأء ءولاو املسم ناكدتف ةأمس و و
 مأ ل كال ماءولا ا

 هب هش ًاريخ عن :ص دق هيحاص ىو اذا سانلا ضع 0 الوا كلذ لبوأ " مهمل

 اما لاق هناك ضعبن س ءلا ضعل 5 ىلا بهذ امنا نورخ الإ لاقو .سانلا +

 5 لاق 5و ب ممم ةشحولا 0 مج ىذلا س هلأ 0 ل :توشا

 1 ماولا ف كلام

 راذأ الو رو ال دعتاف د 0 ءالخبلا مثاوأ ا

 را ىراسلاةءقو تناحو جاج بدلا 4 07 #3 ولولا ارجل هنزل

 هب

 سيقاوتلا ردو جاجدلا توص د نقدا نيريدلا ىلع تر تع ل 00

 ةمرااوذ لاق ةريثك عطاو» *هق تاروكذم انشا 0 جاج >دلاو ةكيدلا مل دقوا

 جير رفلاتاردعا دما دا د :. نط اغبإ ع نموا

 طراملا اه>املا محش نمو #3 0 ”ادا عل ام

 ط_اولا فري.ءاسملاحايص دق هندانج خيصلا 0

 طئاملا ىلعجاجدلا طوقس 0 نزفوتةسم لك 0 وف 7



 سلا

 دبش نت ناورم لاقو

 هه سادك الا ةليك نم 03 كى شار ةيروأت عع

 هفر لع ولعل ذا كيدلاك * هسمر الع دق سدك ترف

 77 فورعم 1 نان كيدلا ةضيب تناك اباث هيف دوءإال ةيطع ىلععي ىذلا لثملاف لاقي

 0000 ناكساب ضو صب جاجد َّق صور ةحاحد لاكيو رمعلا ةضيب لبق هل

 نمغ اغلا مم لعفلا ن م هريظل ن م نيعلا عصو معو رصم ل أمس هخل نعم لعفلا ن

 ل 35 ةروت م نا لبق ع اذا ادع كم_عل حرملا دمع لاو زا 3 ادحلا لهأ

 1 را كالذ 5 اذاو ةض ىهسل ةدملا عمج ىذلا فاالغلاو ءاعولا كللذو هنصنب

 .لاقو ا نضح وف رالعلا ندح لاشو هيح ط نانا كف نيعلا م ْن

 ٍ 5 لاسو و هم |لعا مأ املا ُطد لام 2و عابسلا نه< لَظ أعتلاو ريطل || 0و دفاسلا وه

 2. برغي فكنا نم لحفلاو هءارض يف اهاع هسفنن هلاسرا وهو اوءق وعم, لحفلا ىق

 وعش مياظلاو نيالا كلدكد و هذ 9 هياخلا نيو با 0 وعملا وهو

 سيلو ةدحاوةوزن طفلا را ل طق 0 المذاق رت ةضاح تاتا! امآو مسنتلا

 0- ركذلا نآل كلذ رثك و هدانا تع سواطلا ضن عض وثو لاق وزتلا الا رفاخلا ىف

 ' 0 نيحت نر شحولا ربط ثانإ نم ريثك ةلعلا هذحلو لاق تنضح اذا يث'الاب ثبعل

 ْ . ناتضي ةجاجدلا تحب عضربو لاق نهرو ذه ردا بح هعضتال م | نرد لإ
 : ةجاجدلا نودبعت 01 كلذ ٠ ناك نيخس) ىلع ىوقت 0 الا ضرب نم

 يالا ٠ سائجأ روك ذ اصخو لاق ءاوحلا هدسفإف هنع موقت نانم افوخ اهئاوح ميمجم

 امعأهت مصخ 18 اداف 4س مظعأ ريطلا ن م ناكام لكو مظعأ داقسسلال وأنا وأ يف لوك

 كا 0 هنوأس ( م ةصخ ند مظعأ روفصعلا هيصخو لحملاو جبهلاو كيدلا لثم

 جاجدلا صضعبو هضسأ ربك ا وك هند 0 جاجدلا ن 6 ناكام لكو لاق نا مص

 اك كلذ هل ضرع اذاو دحاو مدا ندعي ضب اىرو 0 ما صضيللا نوكي

0 ١ 

 ة



 كال 0
 كيدلا ةفصو 0 1 وجا 1

 راعا ته دفق لخلل رخل نك كت 2 8 1 ناد 0 0

 حامر املا لرد 1
 حشولا ءافنلا اذ هيفو من *« ًادمصم ليال ريغ شك حبصايف
 حدصم لك نمنح دصل ىوشلاشامح #* . هل وص ب 00 و لذ / حاص ىاذا

 راع و هل س كَ ناك احلا نضح نع هضيب نم جرخ اذا جورفلاو لع

 ةحاجدلا تمرعأ اذاو لاق راقلو 5 خرفلا جرخ هتضاب ىت ىلا ١١ قئاالا هتضحنولا

 ةعاج كلدد ييربخ نيت ةدحاولا ةضملل اواباع دقو ةرفص ضرس ام رخاو ال ل 0

 هبال رف هالو جورف ةضيبلا نم قان 2 حم ةضيبلل ن نكي لاذاو وول فرع ن

 كلذ رول الو ارفاو ضايبلا ناكو نات< هيف ناكاذا هيرو هوذح ماعط هل س دل

 و ناجو رفا ىلر نيت كانهو نيجو رف ضايباا نيم ىلاعت هللا قلخ اذاف تانسملل

 رئاطلا طفت لاّغو لاق جورفلا ءاذغ ةرفصلاو ضايبلا نم قاخي اما عرالا نال قلل

 طق لاقيو ةاشلاو باكلل دافسلا نوكيو دحاو اعواد دفسي دفسو اطنق 2

 نان الا كلذ لاميواقز قو قزخو انرذ قرش طلاق رن كل طش مالا
 ٌوراطا وهو ةىرخ ليق هسا وه ىلا ةمسا نمو ةسش : ةقذللا ن ءهلق ةشااذاف

 ريطالو ماض ماعتلل لاق :ورعبب ندب ةاشلاو نمستلو طور كلر لاو 00 راو ظ
 حامرطلا لاقو ةرعلا ريطلا مسأو م وصلا ماعنلا 1 7 او . 7

 ماعنلا موصكر بطلا ةرع 5 أمس ] 1 ياش ف 0

 ْ ناتو اط مل لاقبو ريطلا ت + لاقتو قعلا ن نم ذوخأم *قع ف | لاو 0

 نال ئاطلا تمحلاوان 0 ترا يطا لاكيو عشلا 7 ىه لاديو هل ذا واخ 7

 2ك تاز كلا ىف مهل وق ةدوملا كيدلا لاصخ نمو مغلاو حتتفلاب همم .وبوثلا ةمل ىو 3

 اناكر وق دارا كرا ها كك أ نعام 775 كبل نيل



000 

 ٠1 نع قورصلا ةاقتو هتدح نودبر امئاق بارغلا نيعنم ىنصا اولاقاذاو كمدلا

 ىثعالا لوقي

 .امان اهع باغذا اهنرغب اهدح تركابكيدلا نك ناك

 2 0 لاقو

 00007 سناولاو ندع ناش .اهدع تركابكيدلا نيك ساكو

 0 لاقو

 ا 1 ارابت ا كا ردلا نيك راع لع هتدن
 ظ رح ًالالاقو

 . بواخلا ناقرتملا نيمك ءو ذآ *« امرحم اربشو لاوحأ الث

 بارشلاو ءاملا اوذصو اذاو نافرتءلاب هاهس امبواجلا هاو تل دل انما نم نافرتعلاو

 ا 1 تدنللا بانا هلاكو لضفم هناك 0 ءام هناكو عمدلا هناكاولاق يناصلا
 ش لاق عاطل

 اد نوعااعالع نك ٠ ةيلبأت - اليم ةئيطم

 ] رع لاقو

 00 ام اند نو تكمل اذا -« ءاهاك تاعرذأ نم فققرت امو
 بؤذو آلاقو ليطاو نيذلا نيب ءام لصافللاو

 - لادماقلا هام لكم ءاع تاجآ ههه كيد راكبا ليفاطم
 / دحت لإ هيف 0 سلف أدح لصفم لك 3 نال لما راثذ لصافم اون ءاقا 0 وأ لاقو

 ع ظ لع 35 برات 0ع لاقو |: :.امصأ ؟لوقالو فقر ناودسي_ عاالو اوصااخعا ا

 5 3 باك نم مشأو بالك نم عمسأو ملك نم م ردا نال هللاو ىوحنلا رسئقنملا نا

 -هلوث دش لاف كلوق هيشلان كلذ ىف اندشنأ هل ليقف

 3 0 ابرقلاف مولا لاحو كيلا 8 ىطح د ةسغاص ريغ ىعوقف تببلا ةيراب

 ىعض يورو 0



 ّخ

 رد اب خو 7

 0 ا

000 

 ابنطلا اهم اءلظ نمسلكلا رم « ةءدنا تاّذ ىداج نم ةللى ا

 أس ؛ ذلا هموشيخ لعار 00 3 قد 0 اف باكلا حشال

 عمسلابوتئىفدشنأ م 7 سس يقل وم سيفو وح || نهد و 7 3

 برادسلكلاو باكلا حب نود 0 #4 ءانر تاكلا عيسبال ىرشلا ىخ
 ةدايقلا مظعلادْنامال نول وق كرتلا ءاظع ناك ىثيللا رايس نب رصن لاق (نسملا القل

 ناقوةجاعدلا نت كيدلا ءاخشم ناوُيللاقالخأ نم.لاضخ رشع هف نول نا د1
 جاجدالام باب ىف اذه انيتك دقو ذا لثخو اعلا ناتورو رزخلاةلعودسالا 0

 ما اممم سنج لك ضعاف لاصالا هذه مق مالكلا اذه بحاص نال كيدلاو 3
 لاق دز نب محلا كيع ع ني ميهاربا كك دابعو نيتا صخ 2 نتذح ىطعأو ةدحأو 00

 ع ةناع هللا ص هللا هر نع دأ ائسالا اذه ف 4ث دعو كيدلاب:ر هان لوخكم ناك : 0 ش

 هيلاوح ن ٠.م رود عيت هراد طظدح هللا ودع وك ءو يق قيدصو قوام كيرلا 1

 هياعّللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ميهاربا نع هبسحم شعألا نع كر رش (بيسسلا ولد
 ةشلرلو سثءهيفو اللا حانج 0 لاق هر " حرشل ناطيشلا ْناف كيدلا اوحذن الإ 2 1

 00 ل 3 0 كام 1 0 0 6

 زا فو ل جرف فك اما هدب هتك ئانالاو لق هلجو ناسا ١
 ضراوعلاو ذجاونلاو يملا ننرض ىو ءاحرا ةعبرآو ناكحاضو نابانو ناتيعابرو

 .. ةيمسادلو ا[كلذلو اهركذ. لءامتب ةجاجدلا |او كيدلا ىحا ,ء(لاق) لمس اهلثم وءار

 هات دام اهيرارغب ةجاجدلات هلت يثكأو م نال ليا ااا 0

 ا | لاقو ةن دلاو 00 مف 3 7

 ريصملا بلح ع نم .ءانهدلا نأ د قمع تاقولا ةبرشل تودغ

 فاوالا ىورو 010( 3

 2 اا

 دز
 ا 1

 ري( ناريس درا
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 وبرسلا 00 نيئمؤملا ارد 0 ريك ين كيد كيدلا ا

 را نع ف مورأا تا ا رادلا َْق مهجاجد ناك

 ريثما رمقلا بناج مسمأو * يع نريفكلاب نيفادا

 ةعمر ُ كيبل لاق قطنمابو ءاعدلا نم وهو لاق

 0 سوقانلا برصو د_صقلا نعجاج دلا قطنم مدِحو

 ش سماخلا درو ردق كا 2 ةردس !حابصلا كب داعدناندل لاقو

 هتازنأف ١ ا دق لاق هما لزم ناك ىبارعا ى :دح ( نسحلاوألاق)

 ل ردا ىلا رحال 0 اهم ناتشاو نانباو 1 يلو ريد 0 ىدنع اكو

 ْ ىانباو ىنامعاو انا أعيج ائساح ءادنملا سوح |ىلف اهادعع ديل أممدقو ةحاجد ان

 : : عع نا دير اند 0 هل انلقف ةحاحدلا هيلا انمفدف لاق ىنارعالاو ىاتنباو

 01 ر دخت ىكر اناف انلق كنب اممسق ل 0 ر ناف ةءسقلا ندا ال لاقف

 نينبالل ناحانملا لاقو 0 عطقو ارا ضار لاقو هيناوانف ابعطقف ةحاحدلا

 روزلا لاقو زجعلل زجملا لاقو ىكمزلا مطق مث نيتثبالل ناقاسلا لاقف نيقأسلا مطق م

 0000000 تليدالا نم ناك الفلق اني رخسو اه سأب ةحاحدلا دخاف .لاق رئازال
 ١ انوع قهدع : منا نط .ظأ ىلا لاقاننم . مقا تلقادنلا ارضحالف تاجا درجات

 ةجاجدو كت ارصاو تن 0 ب مسقأ| داق 0 1 مدل 0 0001 هي ظ

 | لاق مث 2 ةجاجدب ايلا ىر 9 ةنالأ؟ ةحا >دو كناو لاق مل م اجدب ان را مر 6 © ةيالا 1

 : د دل اوبال ناتجاجدوانأ لاقم ةجاجدب اميلا ىر 2 ثيل ديد كاتناو

 او ةمسن مهر | ع نورظنتام لاقف هيتحاحد ىلا ر راظنلا ن نكو 0 رف لاق | ٠ رخسو

 8 1 | وَ تأ لاق من هيلا نومضف م ١ انلق ع هوسق ف 7 لوف دع 0 ىحال



 بك
 ا ءايحلا ل ا هيذب / مرد ثالث ا هيلا ع ةعارأ تاحاحدثالاو نأ لاق 6 ا

 جاجدلاو كك دلا رخافم مظعأ ن نم( ا ا 0 لاق ١) ملتعبف أ ا كل مب :

 0 3 ةف 3 اك اة جرف و را بنا قاويللا ع

 دانا "املا بحاض د كو ةضيبلا نم ا 5 م ةلك كلذو 5 هر 3 سكو 5 دلل

 ال قيقد تءطاوا لاح 0 تت كنعلا لممو داو ةعاس جسنلا َق 1 َت رك 7

 ةضيبلا نم هجورخ نم ه ' جورفلا اوحدم ام نا ىلع جورفلا وأ الو جوف

 ثساوك تارت ,اكم يرالا تاوذ كلذكو هسنج ريغ هلاح ىف هكرش دق

 جرار فلاب ةقحال هلك كلذ ىف ينيصلا طبلا خارفو جاد ردلاو جبقلا"خارفو ءا .اشلا د
 ئذلا رعشلا نمو رخملا ده طمس دمق ترك 5 527 ابنا كلذ 0 ْ

 قمتءشلا يأ لوق ةدئافلاو كحال سلو ل0 كيذدلا ف فل
 كيني نم تلاق مث * نيصح مأ تفند

 كرتملا ءا رص لثم #« ابيحر اجرف ثحتق

 كيدو 00 ف © طلاب هقازو هيف

 نم هيف ال اح هنكلو هن 0 3 6 لك شس 0 1 ذايف فام و نرد

 95 0 قمل 0 : 0 هديت ْ
 زاوهالابىنتلمت ماردب هلت ماب اتةجاجدلا بعاساا لا ةلب الأب ىنتلمت مر ١

 كلوهوينءاعتالف اظهزي دف ةاكرا دف دما ىدازتب ارنا هل اقيةجاجدلا

 . وهو س.شدبعن, يزءلا دبع نب ع رلا نب ىصاعلا يناللاتب 0 )ب

 0 طبلا "2 هنلتك 0 ا هللا دا



0) 

 هسمأ يف سااج ىتانروملا بونأ ونأ اءإب لاق طقر الا ديز نب دالخنا كلذو ىزابلاو

 7 هسأب 0 ندا هنآ ريفا_صع تراطو هنول عقتاف راعح ىبأ لور هان دا هيمو

 هل انلقو هيلاح نم ائيجعتف هجولا قاط داع 5 هاؤف'راطتساو هبوبح ضمن اسعذ سعذو

 برضاس لاقف لج ولا كءزةتساو سعذلا كب بهذ مف ةلزناا بيرق ةصاخنا فيطل كنا

 كنمءافو. لقأىث ضرالا فام كيدلل لاق زاك نا اوميز نءانلا لاغمأ نم اللثم 2

 ١) ىلع كولمان مهيد ىلع تجرخ مث كونضخل ةضي كيما كدخا لاق تكو لاق

 ١) ًانهاهو انهاه ترا الادح ا كنم وندن الت رص كرك اذا نح ميرا تاشاو ميفكا

 1 'ىيض ا نع ل 6 ولو قى وءاعف لإ لا ع نمد نأ تذخأو تدكو تححضصو

 : لثم م ديفا فس ىقازلا نم كارول قلأا كردلا هل لا ل امو ل ع ل 3 ءىحاف ءاوملا يف

 يقوخ نم أوبجمتم راع ام ممل ولمتنأ مل . 1 ك وذل ند تيارام

 ' 00 دسم نع مالس نب دم رك د (ىلكلا ياض لاق )ىلاح نكت نم نورئام عم

 ١ 35 هل لاف اليخ هل ىقىركشل 2 ماشلا كا هل مح نب ور< نبا م كيلا لاق رحص

 . لك رظناف لاق ىل لاق بالك بحاص ملا لع صن حام نكي نيل ل عال

 | 017 لق ارلثم بردلاف نكي ليخت مدقف سرفلا ىف هلمعتساف تاكلا ىف هتسحتسا 'ىث

 ١ ركذينأ ديرب ةيراطلا تلاق ةجاحنم هلام إتااتذ ةأرما ىلع لجر كاس مالع نبا
 ١ لاق رددلا نأ مالس نع مالس نأ دمر ةحاحدلا ل كيدلا ةحاح أباعل تاق ةحاح

 ْ ةئيعو باي' يف هيلا فات هنأ ما تناكو ديز كينكلا هللا دع نب دلاخ سيح

 ىمسف مويلع جرخو ا 2 ا سلق نواو 0 اهفرع رع يح
 متاونلا نيباو هلا ه رءدش يف

 ظ للا اذلاع شو

 0 أو لا كانا نم مغرلا ىلع * ل حدملا جورختجرخ 2

 0 - لاصنلا لس تبيض 2 ةعر 3 و ا اغلا تاعي ىلع

 : ْ لأ دابسلا نا لاق ن ا 0 ١ لاق. || أنالؤ تعود لاق ة (مرشخ 0 اولاق)

 : نييالع 0 د هنا سللاق 9 ةدحاو ة هحركك ينم نودع نارول ديمو



 ا 1

 امنا ةركب ىبأ ىب ضعبل ةرصبلا دسم لع زيبرا نب يعصم لال لاق هسا
 ههمش تاك لك لا دوا عقبالاو دؤساالاو ردعالا اييلعو زم ةباكلا لثم أ تك ا

 نم كلذ ناو ةباجتلا باب نم ادهنورب بالكلا ب |محأو ءاده عضولا ادهقاذه 1

 لاقو ةطات ةفاتخم دالوالا حراوج يت فططنلا اتا نيح ماحرالا عابط ةص

 عامسوءاسنلا سحو م َ نأ صوضللا راطيشال ظالما ناتع ةيدو 0 نحاصا

 ده كمالغ نا نارا ذاذاب ل كو خوبطملا بيزلا تبرشو دوءلا برص :

 اموروبتطلا ضو رك ا كرع نتا نمدكل نوعاو كرحأ 3 عفا ٠

 رتبهاشو ناحرلاو قتسفلا 1 متردق ناو كلو القاب لقفلا | واءجاو فا بلاهناع نات |

 فكلاورفك ةوسناقلاو عاذقلاب ميلعو مئامعا سبل اوعدو نيمسايلا ىلع متردق نا ا

 ةروةصلاب بعللاو شايكلاو كاناو بالكلا شراهو ماخ ملا كول لمجاو ك1

 اناغوروةدحتو ارض! ناك داو كات كدا ىلا يهتتنا ايف دوبغلاو كاياو نيها رشسلاوا

 جير طشلا اوءذو درألاب مياعو د ' عاجشلا رمبربب. وهو حالسال الامجإو اريبدتو .

 قادحلا هضانم"لوأو ل عدولاو نيتليوطلاب الا درنلا ىف اوبعاتالو |ب مآل

 نب دم ركذ (كيدلا خاص لاقو) يسيقلا دوعسم نبا ديزي ثيدحت : مهتدح مث فقالا ظ

 _ هركب ميهاربا نب نسملا ناك لا ملعلا ميرك اادبع ةيماق وع رضنلا نب يحي نع مالس ١

 ىفةع رك يبأ ل نب دايز ن دمحأ لوق باكا تبحاص دش تاويماةوس ل باكلا ديص 1

 ابل وأ هلي وع ةديصق بلكلا ديص ةفص

 بئاحسلا نوج هأصح ةيم اش * هلامد نع تقزص مامن بو.

 بئانملاو .ادصلا حاوراب باذ' * اهماجر هرب مل قلط هجاوم

 تأ حبصلا نم تورم هيت د رم دق يجدلا با ونأوتثمإ 5 2 1

 بهار لي دنقر حفلا ىفاجدلا ىراسلا *  هناك يتح ليللا ىعان حالدقو
 بئارقلا مول دشرلا مج ناكنا و * ةعزع نع مه ال ليلا

 بلال .ةييناذا .. ةطرش# + ةئيمل حادقلاك فضغ بينجتب



 ثا 00
 ةدوتا اهداسس غاي لاح
 هع د راثأ اني تدعالفا اذا

 امنأك اًمْيَس فرطلا اهاطخ توف

 هوان لك اال ىذلاوملا قارط

 2 ل
 كديدزافو ددل لك" قونوب قوس

 امولق ريطب ارعذ ام ناك

 لامر دف انوع رد
 اهدنرط نح م كيسا اه اذ

 جارخالا نم داكت

 تكسم | هدلا ىدم ىلصاصابناو

 تحتنا اذا امع سهالا ىرش داكن

 اهوتم- نارزئلا نوع ناك

 موك نيبايأ نع رئاوك
 تفرقت نيدح_رفملا تان ناك

 : فويفلا فصومأ

 هراتو اروط ديصلا قب 3
 كلذ

 اهرو_ظ 5 تايذالا ةققص

 اهويع قرو هيردم نك ئ

 اهي سح جاجفلا
 ا

 هابيجلا 3

 ع طك تفاعل كت تصاوت

 هع وم

 ْ انيك مفاتن تك تاوذ

 0 نبق فيهرت الب بارذ ا

 00000 در لابكالا ةفطخم :*

 2 2 ضار

 02 بذاوشلا حادتلاكيداوملا لاوط
 000 داخل را تادكلانو اجاغ <

 َ بك اوكلا موجر ا مآهسا
 3 تراجملا تاسع ءاحر ذل ةيماطل 0

 00 01 ضارعا الو اعيش تأز «

 000 ا نافلا ءانأ ضبارم ه

 اد موا قاكلا نبأ <
 تئانألا تاود رزخ انما 0 7

 ا يع را ءاض نمل ه
 بهاذملا 00 د11 نوديسللع *

 ْ ب درا فراع م رألا 2 ةأمنا 4#

 تااح ىهاذا - لااعثلا دارط ىف

 00 سيو ناذآلا ةقلذم «

 0 1 نال الغ نود

 00 امراوسلا كلغ قاماالا  .ةلهطغ <

 مث اورا نوتم ىىدتسا لجاو> #*

 ةملظ ُق م 2 انس 3
 00 لجللا

 0 0 تركعلا 0-1



 كا 080
 نئاتكلا نرش ديتلاب كنق 0 هر سراوف وف
 تحال لك يف راوسالا ىذب نطل # ةئيرد نوكي نكن دور 1

 .بذاوك ريغ تارضلا ىنل نوي « ايس ه0 ا اا
 براجتلا لوطي تالبم ءارض + امر ثكما قرا توا

 فئانملا قاتع يم در ل م دانيحا ةسو

 عر سس رف نوراه نب لوسدنعانقأ(ىعاشلا لبعدلا#)
 سل كيد مل 00 اهف ةعصش انساف لاق ادغ كابو مالغاي لاق هانورطضا الل

 ةيعتلا ف علط ع ارضالا هيف رب وأ الو نيكسلا هيف زد ال اه ريغ اهدعل ال

 سارا لوو تح ا ف ئ ع ج لاف سائر 2 ةعطق د 59 اف 7

 ل 0000 هيفو 0 أم هنوص 0 يمي ومار ملا هقو ا

 اطاضرأ مو ةيلكلا مجد ول بيج هغامدو كيددلا نيمك بارشش لاش لئلا ا برضإ |

 3 ةلاعتتا تل 1 ىلا تائظذا ال اسر مظع ن م نانسالا تم :ها

 رداع انوا هك ؛ نم ابدنع ناف هلكت ال كلنا كلب نم غلب ناك ناو هنو 7

 نبأ يردأ ام هللاو لاق وه نبأ رظنا قنعلاو قاسلا نمو حانملا فرط نم ريخ
 كبيسح ُهّللاو كنطا يف هب تيمو كنا ى ردا ىف ل كل هن ثيمزا

 1 هنوع نسحو ىلإ ءل هللأ دم ناوملا تانك نمىناثلا را 0

 دي مامملا ركذ هلوأ هللا ءاش نا ثلاثا ٠ زا هوا © 5





 « ناويحلا باتك نم ثلاثلا ءزلا' ا

 ماما ركذ باب ١ ٠

 ةسارفلاةدوجو نظلاقدص ىف » هم

 هريغو لاجلاب ميدلا نأ 3

 نوك يت جلا عضاوملا ىف نونجلا رك ذ فو بضنلا نم كلذ لثم يف خا م مس ل

 د وش ابيف هركذ 1

 مابفالاو ميفلاوتايانكلاو تاناطرلا مهفو نطفلا نم د م
 م رأخلا لاضغ ركذ ذ م س 0

 ١ مام رش 0

 ا / نمو 5
 حاضوالا هبرتعل سنج ضرالا ف سيل ٠ به"

 ْ ميل رئاط ماما 0 2

 رخآ »* ايه 0

 نايذلا سال لوقلا » ه؟ 1

 ناذلا رك ذ ىلا لوقلا مجر رب 0

 ٠  06نايرنلا ىف لوقلا باب 50
 اة 1 مؤشلاب رك و ىحم نمي » 16 2 ظ

 ءابقفلاو نيملاصلا يدم يف » ه4
 0 2 “ا ظ
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 4 ماخلا رك باب ع

 |0000 دويل لاصللا نمو ةفرعلا بورض نم لجو نع هللا ابعدوأ امو

 تاجاجتحالابو دملاب كانت ا دعاكناو ردملا هعنصو هناقاو عئاصلا ةمكح كلذ

 ” ملال شع ل ير تلو طا ول ركل ةحوررملاو ةحيدصلا

 0 0 اس ةواغ طرف ملبي رعش برف ةببرغلا تاجاجتحالاو ةفيرظلا لاعلا ر 5ذبو
 ىزبا ٠١ هيفي ننف سط نا ل يا يو

 0 عاما امهدحأ ديدش افارظتسا ن «ىمافراغتسا انأو ىتاعملادوجأو رداونلا رحأ هلم

 '0 هلم نانسي ؛ ال اهو مالكلا ىف نيعزانتم جاجتحا ر الا رمال ا عالا ثردح

 نابْضغلكو ددثن ناو نالكت لك كحضي ام بيطلا تع نم نارش |هناف ا

 ْ رورسلاو كحضلاو وبللا باب ىف ناكل لح الءلذ نا ولو يضغلا بيل هقر ا
 70 0 كيلع درونو اللع لكتشلا اذه نم رك ذتسو نف لكز 0 ام لغاشتلاو ةلاطبلاو

 72007 1 ةماسلا هيلا ليستو ةلاللا لمس: نحتسك نآف ًاحجح ءاغالا تاجاجتحا

 -  لالكلا بهذدقت ماجلا باب ىف رظنلا ءودتبناو كنوتل اماجو كيلتا أ ًاميشنا تال

 | وكمل فلا تنكو احنوم اره 1و دحو لع بحاص انض تاك ناد طابقنلا ثدحو

 - انكلا ند هناكم ل رخل تال ةداع كلذ ناكو نيبد فلحو تك ةيردو ريقنبو

 ١ لا اذه حشوأ ىلا قفوللا لاو تدمع دق ىلا ىلعو كب لك وهام ىلا هليختو

 هه ىواق جرخيل ثيداحالا بورضو رعشلا دورص نم رداون هباوبأ لصف و



 » هفضل 222----
 دل عامسالا تب 1 7 1 ىلا لكش نمو باب ىلا 0 0 2

 ىف رطيف اللا كلذ قو ام ع كلذ لاط اذا ةحيصفلا راثوالاو ةتسملا | نأ لاو 9 راعلا .:

 تكلا راكص ىف ثراسدق لئاوالا ست 20200- فاروا ت !اط اذا يتلا ةحارلا .

 هم نا الاكل :.اغامو سلصأ رثكو لاطام رز ييدتلا اذه ناك ةريسلا هذه

 قا نم الع لعادل ةعارا ندا لا ضعبب ى 0 : مجأل ىلا ءادردلا وبأ لاقو 1

 لع لاقى دل نا 5 ىبادح: ءاه هيب امل ”رلملا 000 د .طلا تال اجتحالا ند .ايلعا 7

 نين ةزرع َكِلَذ نا نظو هيف هنا ىعداف ةيرالا ىلاىنايحالا يخركلا هلا دبع وأ

 لاق 1 ->ر هان اف ناريملا هيلا ساحو يراوبلا راد بأي ُس قاف لاق ه1 مل

 لاق مجتح ل 2 لاق عنصل يش : أ مدام ءاع جرش هنا ف ةعيصإ لحدا لجر هللا ديعابأ اي

 نينيما ىذ دنع امو تنك لاق بييطلا نوئءش ىنثدحو اهم تدعق 3 ايببط تدمق

 تاخد ذم هللا كيس |نأ اب لامف ىزورأا هللا 7 وأ هيلع لخدف نيس نإ هدا

 نع كانلأس هللا ديعابا|ب لاق شم نينالث دم م هم انأو ةلس ٍنيرشعذنم لاق لاق قا

 ةدنك نموا خيش ىدأ لاق ءاحمملا وأ ينادحو نتا نعان انتبجأت 1

 لاق نالفاب 5 مم يدنع وهو امون هل تاقف ةدنك ا نم 2 : ىف را نأ لبق
 لع تاخدو هللا كافاع مد مالكتلا عضوم اذه سب د لاق 017 ١ نمر تلق ةدنك ب

 1 وثلا هدخأب نم بجعلا لوَق ون هتعمسف ةيضادرالا لو وق لحما 0 ناكو د 3 1 0

 ةحج ا رامغألا لاقل 2 ليلدلا ام تاق لقملا عم ع اطتسالا مز ب وهل 2 0

 للة رتكو د. طرقا سرا ل 1 ثم لاق اذا .لتمثلق 1
 - لع نمليسلاهطح رخص دوماجك * اعم ريدم لبقم رفع ر ركع 3 0

 أعم انتجاحو: اود نحراذا 0# بنك ا 6 نانعىدا

 مال ئ دم رك ذو اذه نود قو 1 تلق عنقم اذه يفامأ لاق الع لبق
 . لجو زعّشاىرتأ ملا نب ماش هل ةفوكسلا لهأ نم لجر لاق لاق نابع نب نايأو
 ملكت نام هسا الا م لاق اند 0ك ةضارهللا



6) 

 دعن كلذو ف وكلا رهظل زامل ىضاقلا فسو وأ أذ لاق حابصلا نا ىنأدحو هل

 د اقسو انأاب هل لاَّعَف قاما طا اندنع رورم هل ضرع ذا لوطا تاتك تك نا

 كتاأس ىل تنذأ :نآذ نطفلا ىف لئاسم كيلع ترش دقو ليلا باثتك ىف 0

 0000 1 ل5 سقم وأ وهاك رملا نع قريخأ لاق لف كل تنذأ دق لاق اهنع
 ورق 0 وم تناك ناو رناك وهفةرفاك تناك نارا ةيحاص نءذو ةاوملا ند رألا نيد

 ا ذك رطا لاتف لوش ضو )ل اذأ تنأ لق لاق ايش تمنصام لاق نمؤ»
 ىش تارقتساو ةلشلا 1 رايتس تدعم و تعكر أذل ةارإا نال لاق كلذ تملع

 ١ 00 لاق فسو نأ | ةدحاو هد_ه ع 1 رأا نيد هنيد ناك ولو ةل 8

 : ارخولو ىلع تيءدعف ءاركك تينأ اذا كنع قررخأ لاق من لاق ىرخا فل نا

 ىردتأم هللاو لجأ لاق ىردأام هللاو لاق لجر لونمأ وه ةأرصا لوبأ فرعت فيك
 لوب ورف يدب نيب وارخعا لع لاس دق ل وبا تر اذا م لاق كاذ تنأ فرعتف لاق

 لاق لحر ارخو لحر لون وهف ارا ن كد نارا تلا اذار ةارعا رخو دال

 اطفال وه اذاف هيدوأ.ف اذ هلام ا ترسو ناس تاوح ىلإ ىكحو ل و لاق تقدص

 عرسأ تن ما الار لابان يسدعلا جاجحال لاق لاق روعالا تا عفو

 آب لق ناح ندمت يتدحو هيلع لطع ءاللو ءايسلا نم هيرتللاقفتلاو
 0 لا خركلاب سانك لك هدنعو هيلع فقو دق سوبسوم اذاو نيسانكلا في ع

 - .رفوم اهلعو لم اهلوهو ارخ لك عدت نادرو تذب لاب ام سوسولا
 ' ةفاكلا ايسفن مزلتف دعما ىلع دعاق وهو اند طا ىف ىتلا ةخاطللا ىلطت ا

ه اعاو لتمال ص ردو ةلغيا لأ
ردلا كلذ نم طاربق انهاتسا ف يذلا اذ

 ع : انمفد دقو م

 ظ لود نوكعضتا لاق ة مث هسا أر لفوت كرغ مولا ال لل رفاو مردلا نم

 0 0 نينس ذنم اهف تركف هللاو دتف انأ امأو اوبيجاف 0
 00 نا ءاع دق لفون لاتف ادبأ نومفترتال نأ مرجال ءاصرما ريك ق
 20 نم ةيك افلاو برطأ هندعم نم ءىشلاو قيتملا ل ل تر هطول نم خيام

 7 تاوهو اننتتو دئلتاو لاق من مث سانكسلا حسم كيش بضنف لاق فرطأ اهراجشأ

2 
 9 . وع
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 غر | 0
 لاقاذكه اننا صأ دنءعوان دنع سعأالا ندع ًاهنسحتال باو ب يجت سلا 1 م الا 3

 لوةلالا هده ةوكسا دلع ات قام ىف هللا 1 اناعتاوطاط سوت
 مَ ترتؤو نه هن ورش تدربل هدنع نهتع م اي حلا لحرل نا دا 0

 تن اهنورش نع كيامو اهلا اص ىسطل ف نى نر ا ىأر ن0

 نم هيلا ىحلا ريطملا ضاتلا ضمو كوالا تان ةخاطللا كات فراتتسا ناد رو 1

 نسحتساو سوسوملا لاتف لاق دودصلا ثرويو ةورشلا عنع ريثكلا نا اساور 1

 ىتح ماعلا ر ا تردد لفوت باود الا ا وح ىرأل ناك نا كل | حيسما باوج

 ةئس نرشع نم هنع أهءايلع ت كاس دقلو ةردملا هذه لهأ لعأ م 1 2 لا سلع 1

 دقو ىشبع 9 باطر يع ملأ هللاو دقو هيلا متصاخلام لثم ىلا مهنم دقنا اخ 0 _

 مهكينو نايلغلا ىلا بيهدلا راص كلذلو بيساو اانا تاتيسا ل ََك انا َ

 هل بجوب ىذلا لاما نم هيلع نعأ وبف لجرلا هبيصب *يث 31 ذل هلا يح 7

 ةعاط نم تخلت عاطل هللاو فسوب نب جاجملا لاق ل اق نامثع نب نابأ ي ينادحو ل امد

 أوءطاو ١ ودمساو لاقو ةلول :ةم أهف لعخ معاصةساام هللا اونا لو ىل لاما َّك نال 7 1

 لاقهمد ىل ل لخدب 0 أبلا اذه نم لنا لحر تلق واو ةيواما لمحو 1

 نم لحر ةفوكلا لعام ملجر لاقلاق ٍلفونلا هللا دبع ن دا دم (ىنربخ و 0

 ةدملا لهاا 5 هلا 1 لعو م هللا للص هللا لودصر اح د 0 ةنيدملا لمأ .

 . تددو لاق هلا 1لعوا ا 1 هللا لص هللا لوك كا نم غلإ داب اف ىندلا لاف 0

 هريغ يف الو ددأ مونا هللا در نأ م هنأو م اسو هراع هللا لص هللا 0

 7 نورك امون لاق اذه ربغ كدنمفأ يندملا كيم هه ركل 1 مايألا نم

 ا اا أنا تَدَحَو 8 اذه ر ريغ ِ
 ك رباك ىناو سو هباع هللا 0 لا هنا رم دما ناك

 ذأ ماشلا ل لها رح ناس 5 الى أنا لاقلاق نامءن ناب ىدددو 0

 سن ىلا تععر 7 "< كلذ نم تردعف ه5 ىف امش ةءامر 3 :ملوان ف مز 0 "لام

 تاغ اس أر ىل تملعف لاق اعايا هلو نق ابحر خاف يدق نئاس هيرو 0000

 الئاس اهتيطعأ او لام نم ها تذخأ كتأر تاق وهامو لاق بع تامف دق كاز ؛



 ل :١
 | راكم اهطعأو ةئيس تناكو اهتذخأ ىلا تءاعامأ لوتلا اذه لوق نم كناولاق

 | ا ايسأو ةئيس تناك اذا خأ كنا تملع امأ ىلبل 1 نا لاقف لاق تانج رثع
 7 هورس لجرأ اذا ىلا لاق لئارسا مأ زمممأ ىلا سعال تلق عيبرلا لاقو كنم لت ملف

ِ 
 ُك

١ 

 . ىفلجر ن1 ل6 ا نب دامح ( انثدحو ) لاق ىوقل اذا ىلا لاق نيطساف رحتف تاق

 -ق 5 م لاق تقرس هل ليق اذاف ةقرس جاحلا عاتم هن هن لواش نححم هعم ةيلهاملا

 | ةطنخ ينبأ باحأ نم ناكل 8 مويلا اذه ناكول دام لاف لاق ينححم قر. اسعإ

 . نويعلا فرز ىآذ 0 ؟ امأ كا ع ه.عاالا لاق لاق م املا نب دمش ينثدحو لاق

 لج رلالاق انب ضبا لاقرب لاقاقذاح الخ وةك د راح وأ 0 ورلعلا دوس نوطللا ةيق

 0 . نيفيغ رب اذاف اهفشكف لاق 0 كال د نال ا واف لاق هلزنم لخد و هعم تدم

 7 كلا نبأو تاتف لك لامت يل لاقف لاق لك أب, لمؤ لاق ثيش غاكة جركسو نيسِإب

 70000 لا هذ نع ثايغ نب صقح لكسز لق ىتشت كلتلق انإ ىدنعام لاق

 |0200 هن مانثخ ةلعامأو نوكب الاع مهفرعأو نوكي اع سانلا لهجأ ناك
 00 ل1 رو ركب انآ هسا نادارأ اذإ نم ناكو ةيلاغلا نم اخيسش ناكدنه نا
 ١' .حاسك راج د لغد لازال ناكو“ ريوعو فلو مناد كلر ا وغاطلاو

 0 اك ام افا رتحا دع طفازأ 1و هنرجف رو رك نأ لع ىصع ةثام هيرضلو

 َ  مميوص ريغ نم ناكو ةيب را خويش ط رطاودكلا ف ه0 أمه بحاصو ايديبن كلذ

 0 .هل تاقف لزهو ل لك دعو ١ لطابو قح لكدنع همأ ينزي ناكف هعبتب ىن هل ناكو

 0 . ىلع ناكول لاف ايزلاب + (فدش نا لمحل 1 :ث ىأب كو ار قى ا

 دق ىتإ لاق جرح ادق ىف نئلق هن جور لف ت تاق اهقذق امل جرح كلذ ىف

 : ديدع جر ا لاق هللا ن كالتامو تاق مرح ناكام الحا د مىل لح ىت> ةليح تاتحا

 2 000 ىف تاتف تنأ الع تروتقا اذا مك همأتفلط تنك دق ووراع مالغ اذهو

  نوكي اللي | ماعىئارتفا كلذ دعب ىل لجقدحاو ة هل اركي ا ىتحابم دخو ايشسبعأ نا

 0 مويل 0 هد رف فا رشع لدميال ا همئز نا تماعو ة هنرذ د ىلوق

 دامب تذأ فا 3 ءاذا هللا نا كضأ ام | هادف روجأم يداصلاو بدك ٠٠ تسلو
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 تا تاق لا ا درا كلت دسم هنأ اي اذا مالا 3 ع

 نركب ىبأ نت وهو ىضابالا خيشلا لاق ممأ لاق ىلاعت هلل ةءاط كانز نا 3

 نا تءمهوتف مولع هيضغ دتشاو كلذ 0 ا ةعيشسلاو مد 1 مو و 0 رجا ىو

 دع ال 1 اسلا نا لاش 7 هتلأس نا ا هيفا ىلا ةيضابالا طا ا كل

 م اة سىحاشوةر طاش 0 صيشو 00 ل 1

 تو ىثعلو لاق | كعلا ةعاق موقلا ءالؤ 1 موش الو هغاببالو اذ ِ هه لوق 1

 دحا.ملا صضعا 0 ساغو 3 كيب رخو 4م كر اموللا 00 ام :

 اروتسم ادحسمو ا اناحز قفا ةالصلا ٠. نم مامالا لّتشا | اذا 5 ل نع 5

 فيعض خيش مامالا اذاو طا ا ق : قر : نا ر ع اذاو رطل او ا دربلا نم ' ىراوب

 ١ هح ويلا هربظ لج كعك ولأ ماقو ع 4ك ١ واز ف سلجو بارحملا ريدتسا لص

 نكب .لو ها كو 4 معو هنورفو همس تار ىلا قبطو موقلا هوجوملا همجوو مامالا

 هود 00 نا 0 هنطل 5 كو صقو َىق ريك كس كيد

 ةئطاإ 0 | مامتحاو ا 0 1 تمءشحو هش ترادف با 0 قد وف او 1

 2ر2 هود لدراف اتم اوءفراو هللاالا هللال اولوق لاف ىرخأ 1

 نا عنصيام ىرش الرا صف هفنأخيشلا 5-1 با رلا قس حل 'ه ا

 صقش تا 0 01 افا 20 000 ناو - 2



 مق
 ديس

 )بنك ىبأ بوت هيلا بذج مث وف نا ديرب امنا ئاتق دق اول ودل انلوثتاال تارخلا

 و ان د.الف ةاب تلون اذاف صعتنأ انئح لام وا وس انهاه ىلا تح لاقو

 0 يف؛صّقب ناك ىذلا وه اذه سمك وأو ساخلا طاتخاو سانلا كحضف ربسصلا نم
 كاذك ع (هنيف هل مراظتنا لاطو ءايألا ضمليف مولع سيتحاف ارا ل تاع دج

 (امأو ( سلا 1 اوؤرسملا تك وأ حل لوش لاقف هلوسر ءاح د

  هداوثلا ءاجو ةاكرلا تنو ءاجاذا ناكو لد هل ا كديع ناف رزعلا دبع. كلَ

  ةذه ذخ لوتيف مث ] مالغلا لوقيف تاالاخ كل مأ م أ كلأ مالغ اب لاق رجاتتم 0

 نا تْئش ناو نيهلا !< ءفداف لاف هاك ز نم سياندلا هذه دح وأ ماردلا ةردعلا

 كلذ لوةيف فرصناف فر.هند نا تعش ناو ةءراكسأا ةهج ىلع كلذ دعا ىنمزات

 0-0 حالص نم ع نا هنأ مب وهو مثاردلا ا هعنع ال مالغلا أ قئاوووهو

 0000 الا ةاكز هل سدو ةئس نيثالل كلذ ربعف تانامأالا" اودي نا نرجاؤملا

 ' لضنلا يل لاق لاق يداك ن دابع نب دم( يندحو ) م6الاخو مهاوخاو نيرجاؤملا

 مراكب ممسف رك ذ ةنام كل دلو نا مهئاين ساو لن دركتلا تابط ترب ناورع نا

 اد اوال تلك لام رثك *ىث يأل يردن وأ ةكربلا مهيف يرتس كلناف م

 هلا دنع سا .ناكاذاو ادم هللا نيدو يب ايف ىسف 507 15 اع لاق

 حابب ناد 0 تلف ىزورلا لوق تيدا اذه يفور ىناتلا لا ةام يل ابأ اف دمت

 ' مهويع ىزت امف سائلا دنع وهو مرد ةئاعلراب ايربط ا ا تررتفا ىرهوذلا

 .اندنع ناكو سا :لا لاق امت يلع ء اق ىربط هنا هللا مع ءاذا لاق مرد ةثام يواسب نس

 نكل الا جلعلا اذه ىن هكا نك لا 1 رطخ دقو امون تاقتف ةعز خاب رك كراع

 كاد كاف ال لاق ةعزتخ ئمنسل كو ناك كتع نى ات تاق هتبأر مث ةمز ا

 ا 2 تاقال لاق ةعزخ وسل نا كالف تاقال لاق كلاخو ا كم 1
 ّ . ةعز نخأأ عك

 3 0 ي“ ةىالف تاكل ا اذكه لاق سواح تأ 1 ريفف كما :اوزكلا يلع ل 1

 هد ك1 داو راند ةعاسلا ١ معيسشف تاق يف ردنام كاف ى :كلا مج لاب ن 0 3 ا هده

 7 ” يدايزال تافقراط 3 ة دعس ه ينأ دحو أمف امو رانيدلاب الو هللاو ل لاق ا ةينكا

ِ 
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 50 وما رمت عورش يف هراد باب ىلع دو راح م تل اع رمو : 7

 كدح راد نم كلظخو كرا تف ةلذا ام لاق هننأ ىف رب : رحبلا كلذ اذاو ةيد

 5 اه ىب ةحر لع كنارشأو 2 طاباس ىك دعت رايس ل

 يف يلاما ها ندا ا لاق اراج هب تيضرو مولا اذه لثم ىف رونلا اذ ه ىلع تساجو

 رابتعالاو هب ظاعتالل مضوملا اذه تازن تاق رانلا برد تنك ول تاق ءالؤد. ةنرلأ

 ناريكلاو ناريتلا هذبس ردي ال تاتي دال اجو كلذ نك

 للاطإ تالكعاذ نيراطعلا برش ار تت راسا تنك ولو 0 كلذ تناك لا

 راد مهيف كاذأ هفرعأ الام م ادبف طّمق نيرازنلا برق | ءاف ًاهجو كلذ ناك ب : 2

 1 هن رسذلا نودؤي نالغ 0 0 0 كل : : ةلاح ن نود 0 كل لع

 لد 0 دئاولا لاَمق لاق 4.4 1 0 3 7 0 مهمل 1 ةبكن 1| 1 )

 آد لزران ق نك لاق ىسي# نب ف اح ءاىلو# دب 2 دو هه ًاريخي كل 2

# ن ند - 6
لا ف 3 انتعأ

تبل 00 رخ لآ ت تب
ا ىح ةعاس اند 

 2 

 ] 0 د سديم 0 هلانتف لق تحال .

 1 0 :م ليللاب خرصن ةيناسارخ زوي ةالو ىلع كَ قدما تناك ديا ظ

 رعلا لك عد : ال كلذ عم ابن 'هلالف قاحنا رمآلا تقرأ دق كنا

 تيشا اذا تلاقف ليللاب نيحيصتو ر ابنا رمل نيلك نأ لاف ءادحأا ايلا ف

 ةيدب ضرالاو رام بغ يف تدرس ل 2 ةماك ل علا تد ىنعجوأ اذاو د



 ظ 2 0 (0١
 ْ .قيرطلا ةعراق ىلع ساج دقو ةدارجهن اك رفصا خيش اذار ل حراو ةقتم املا

 دقو بمعق أماك ةمححم 00 مجاحم هيعدخ او هلهاك ىلع معو دقو ةوجت# ( يدر ماح>و

 ظ 7 ادهناكل لاق جنح م نيشاب ت امو هيلع تضاوت لاق هغرفتسإ نا داك ىت> هند صم

 2 لزتمىف ناسا رك انك لاق ملسم نب ديعس ندع لاق ةمام( ىتادحو ) ىب ىذلا راغصلا

 ١ : اننضعن نهدف بيط نهدب لزملا بر اءاناف لاق خيش ائيفو بايش نو نيقاهدلا ضع

 . انضعاو ةهجو لع |مهرمأ وهذ حس مانضعل و هيراش حسم أنيطعاو هتيم انضعلو هجر

 .اههصف نهدلاة يق , ىلا خيشلا دمعتو هيراش هن حسمو هلأ يف لخدأف هعيصإف رط ذخأ

 0 يف هبص نهد هاا ادخأ ترار له م ملك :كنأ أ تل كحو هللانلقف هذا ف

 - ىلع فوتول نإ ّللاو لاق قراط نب يا نع كلذ مم اهاف لاق هنذأ ٠
 ١ ىلصيا ىذلاو 0 ىنب ديس لبق اذا ةموصخىف 0 .ةمسفلل 0 اد دود

 . هذه نع ينوثدح لاف انيلع لبقاف مالكتلا نع انكسمأاَنيلا البق هانبأر الف مزئانج ىلع

 ١ تك 1 1 نال كح 0 لاق اندحلا ل !| 0 0 مض ل له رادلا

 7 يف همحىب ضع يعيقلا عزان لاقىلولسلا م نا(ليلخلا ىتادحو ) هب ىنعام ىردأ ام

 ١ ١ ىدابزلاو ىرش راو ىريجلا مم ةعامج هاناف هنداب ث ىلع دي_هنل | لأ تعيف طئاح

 7 ظلاملا انه فصت نا امج د ديشأ لاق وطال ىلع انن تقودهيلا.انرص الف ىواركبلاو

 ! لف عاام همم نبا لاف مرد فلا هياع ىدأو تدي نر م ىلإ هل م نبا مدقو لاقىلا

 - لاقف لاقدراكنإب بتك اف ىلامت للا كحلصأ لافءيثلعال ال و ارثك الو دايت لاكاابغ
 ١ 3 الا رارملا باتع نبالتلفو لاق كيدي نيبب وبف ةتدرأ ىتم كتوفال راكنالا رمع
 ا لا 1 لاعت هلا تيل لاق هتلقاث أو لاق هصنمق ىفعب رك امو لازقلا رمل دب
 00 | انأو ىتاخ > ن كي ل ىلا هللا ت ل باتع نإ لا لا لااا ىذخ

 ١ ,ىلثاو هرمل فك دقو باده نب رمع ىلع باتع ونأ لخدو نيلج راو نيديلا وطقم

 1 كوالا دم 1 لاّقف ريهح توص هل 00 لاك ناكو هدب نيت لث 0 هنوزدل

 ١ 0 كيلجرو كيد عطف لق لا هللا نا تنك * كل ازيميف اعباوثت رول اعباهذ

 يمت 8 دن 8-0 5 نا رد لا َُك دواد انيو ك كيليوناولر ّظ
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 اللا كعفنب سيلفا ماكنا تق امنا تدلع دقدل تاق عجر الف كلذ فرعيل يتالغ َت 7
 تان ؟يثىأو لولا تئدتا ك2 ذآ قاف اناودوحملا ينمكيبغ الوقدصلا ٠

 كيلءامالول تلق ناب لودلات دا لاق ديو الابابلم ناكو ةدد ان ايس هلا 0
 كلكم 0 امنا تلاق 1 ل 0 0 لاو 1 ْ 7 00 7 3

 ىتح 0 3 1 000 ءملاز 0 ا 1 هلل اناف ءاسنلا 0

 لجر هل ضرمعو ةرجادلا تءدّقتف ديرب ام هيفا مك ىذلا لزعلا يلع اطدو تب

 َ مانأ الف هرظننت مق اهتجاس تذخأو مهيئاو- موتلا ىضقدقو لدتا نا هجونس
 ام.هللاو اولاق تدان ل أذ لاق ترهذو انغرف دق لاو اولاق يه نبأ لاق اهرب

 تواودا ور رطلا عماج يف موقأ ىتح  اهرثأ ىف تودع ناف لاق ىردن . ١

 تاسابطق مم أ 2 ارز ىسمف لاق م اوان ١ هلا تناف 3 لاق: ا 9

 ءزألا نعر 00 ناوتل ابأ انماحأ ضعل لاق رس ا ةمالسلا نا كشي

 لاف مالسلا هباع بلاط نان لع ءزيغال ىذلا ءزملا لاق وه ام ءزيغ ال ىذا

 ء زال ٠ رح ةزج لح لاق هريغع ءزدعال ءز زج ضرالا ىف سيلفأ دس جً ءانيملا ونأ هل 1

 ىنأ ىف لوقت اذ لاا زج لاق سابعلا يف لوق اف لاق ءز زيغال ءزج را

 ءزجت, ريبزلاو نيت ىم « ءزوع لاق نامع ىف لوقت اف لاق زبع ركب وأ لق 0 ١

 نيح نام يأ لإ 0 قا 1 دقق ءزدت ال لاق ةءواعم ىف لوق 2 ىاف لاق نيتم 1

 ْ ناتو انك نوكينا الا هيلع عت ملف كودك :ىأ لاغر ل ١ زحا مانألا لعخ

 هلا 000 م اال يذل ا نورك 1 نيءلكتتلا عم .ساقاا

 زحت ال ىنلا 3 0 ةومس هرطخ مظع اذا ع ا لاو ةقماما معن“ 0 ا بأ. ا 1

 ا 5ك نب رك دئسوردعلا نم ن. مده اع : اعكلذ انزحتساو ثيداحالا ؛ هده ىف انفخسا

 كا أو دراوشو راصق لاول نم ركذو فو راعشأو رداوتو 0 نعم ٠ الج 0

 ل و هللا | د اريصن سوغنلا هي هيلا بهذي 36 7 مدخلا || ع



 00 6 وذ
 | تهل ءانألا نم عون ىناءلانء عون لكلو ظفالا نه برض ثيدملا نمبرض

 1 ةيانكل ا و حاصفالا عم ءضوم ىف حاصفالاو لزدال لزجلاو فيفخال فيفخناو فيخسال

 لل 2 دلل عضوم ناك ناو لاسرتسالا عضوم ىف لاسرتسالاو ةنانكلا عضوم ىف
 . للقلا بارعالا هيف تامعتساف بيطلاو حازملا باب ىف لخادو ىهامو كحضم هنا

 0 عضو ىذلا ثيدحلا راض هب هارب ةفاخلا تلدنأو فخ هاظفا ىف ناك ناو هتبح

 011 15 ىلا ورا سابا فقر اماطا اندعلو امرك سوفتلا رس 1

 - كا هدب نم رثك و ا ما لم تاور رفقا رغب عدرا كي نلاو ريالاو

 77 نم ليتشلا اذه ردقت الا راقولاو لبتلاو مركلاو فامملا نم هعم سبل لجر وه اما

 ”نلو ةلكمتم ةلادنو ل 2 مْؤا نع ال قاشو ءابر نحو طق فشكي مو عنضتلا

 ١ مارملا دخلا ىف دش ىانلا ع هعمس نيح عدم سابع نب هللا دبع ىف مه ناك

 2 كن ريطلا قدصت ١ اميه انب نيشك هو

 3 تيلي ( ىلابيشلادء زب نب بيبشلاق ءاسنلاد نع ناك امثفرلا انا لامذ كلذ ىف هل ليقف

 1 نفر لوقلا كلذ ناكول كلاحضلا لاقو * اكاين كنب ريملا كنب نم * ءاقرو نب باتع
 7 نيد هنعاللا يضر بلاط ىبأن يلع لاقو اره لوقي نأ نم هيلابحأ هناسل مطق ناكل
 3 لئاقع نم لئاتع هل | ليق الاف توببلا هذه يف نم هل لاقف ءاىمتالا سف لع لغد

 ش . هنزل ف مدقي هنع ىلاعت هللا يضر يلعف هب قطن هنأ ربا لطي نم ىلع لاق برعلا

 0 ىلص ينال || ءاقرو نب ليدن لاق نيح هنع هللا ىضر ركب ونأ ل اكو فلما فرشو ظفالا

 1 0 حالسلا زخو ءالؤه سمدق ولو كنادوسو كئارجعب انةثج راسو هيلع هللا

 ١ : .لدرم هلوق اعوفرما وور دقو تاللا رظب تطضع ه- ل ىضر ركب ونأ لاف ْ

 ودنا ةنانك مضوم عضوملا ك كلذ ناك ولو 00 ملا ةعطقم عابس مأ نم ىنردعي
 ا

 1 | ظفاب) النا ىا ًارلا ناكو ةمالا هذه لهأ ايامعتسا عضاوم ظافلالا هذ. نكي ملولف دمنو

 نوصلاو مزحلا ىف ناكل | |طخلا هجو لعالاى باحر لوال ن نكيبملاب 0
 ةفالا هذملل

 و لا 00 مل لاق ىذلا باوصلا لك باها دقو اهم ءاس ل 0 عفر - نولي

 انع نك ودب 7 , دحا وأ دبع ب |صأ لا 0 دق نأ ثدح يىنف انيلع لد



 0 قو ريدنع وه 0 و مالا أشد نجت نيجوأ :

 سمشلا عولط عم ناكنا ثردحلا 0 و ىث لف ثدطلا ند سبل ى َُ

 8 قَث ندع ءآو اذه 59 كالذ هصمذ أ مورغ عم د 7

 بادعأ لع لخد هنأ م ٠ ز كلذ عم وهو ةتيلا هل كلا كلل 8 وه. ل 1

 زع هللا لاق دقو 00 لم هد موبلكو 4 ةيئكش تام تك مدد

 قنا 00 ةرااذلا رانا ن ها ا تاطن نذل 00
 ديصضع هل تبل ىذا 0 اذلا نا * هتمالظ كرد دضعاذ 0

 دع همر مينا تناو يمرس اا
4 

 عاز2 ريغ دلج ىهدلل « :
 ” عاعلاو ةيمقلاو قافشإ

 ليوم هللا هأيح 3 ٌّ لكو 00 7 لاو

 8 0 قافشاو حش ,علاو ا هكردن سبأ نكح

05 
2 0 
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 « هيف ديزي ليلقلا حالصاو

 1 رح لقو

 * هعمجل تينع دق الام كظفحو

 ىلإلهلار ون نيديمح لاقو

 نئااي انعل غشنا

 2 ا نبا لاقو

 ” ما نا دج اوءاتعلا اذه

 : ّْ ليهم نبا لاقو

 « امهنف نائراث الا ىهدلا

 ١ رب الق 3

 ه_١
0 

 دوه نبورملاقو

 # اهمالط نع م اهنب يذلا ناو

 اا ناك نا ةيما لاقو

 مالا نم سوفنلا عزب اعر

 رخال اق

 * اهدو يو هللا رتسو يتتمر

 # اهتيمر ينتمر ول موب برالا

 *« اهني تارا تلاق ىتلا ميمر
 1 5 را ل

 * ايفشرأ تلا دي ايلا
 عاطل اك

 *  لقف ليخبلل كال تعمس ناف

 ىللؤدلادوسالاوألاقو .

 ودع كرد وسال

 1 ف عاب ءارشخ ف

 (007 دل ةرط يف ىلا ءاش فاد
 3 " « الربع ضقت مايألاو لامن

 ”دشلا دربك ةحرن هل رك

 2 لآ را نا 8ع تتعضا

 00 7 دجال دملا نصغ 1 واطت الأ

 ايلا ني
 2 3 7 ه3
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 : داسفلا 4 ريثكلا 0 الو

 هيلاط تأ ىذلالاملا نم دشأ

 ' لغشلاب لمت فوسال لخبلا نم

 ال 0 رمّودب دقو
 درو

 نا يرخ 0-00 ٠ حدك أ شيعلا ىف

 ] 0 لا ف رطنم مايالا ضن

5 

0 
 5 ب

 م لاضن ١ يدبع

 7 38 | ديرتل كعل 501 تاقوطم

 - ىدومشلا» نك هلأ اتحسوادما

2 

0 5 7 

474 

 ا



 لمعلا : ىذا فذدقو ىرب

 كيعسل انح ام هلا سانتا اناس حبصيو ىسعي 50 ناو 2

 ْ ٍقيَص 3 0

 اننان راسو «. طءاكبذىنر 0

 تجي ثداح ٠ نم ىداؤذ ينل دي الأف بوطخلل تت 9

 : تيس همويل يش لكو #* هل او 2 سهدلا ىف

 0 9 3 رع لو

 ١ .بارتلا ىلإ ريصب ؟سلكو ه0 بارتلل اونا توسل
 ىناحالو 0 اق 0 *« ادب كم ذا م 0

 تاييثلا لع تبيشملا مح - ع ىبش ياست كلل

0 

 8 صوعنع سضوقنم ة-طاحا ديلا 20 5 0 ا 7-52 يف أي

 لاعس رو>ح> نم لصنتت ع 5 1 ناسلاا قاطنم با

 فرطل ىلللا 4 هةيحدن مادام 00 هلاك نم

 هلوت وهو سبنلا 'ىرسال تي م 00 3

 لاطفأو دازو دارو. ةاعوب 5 داقو ا داجو ١
 ا ل سيقلا ىلا تدب نم 2 ا مرمالا ٠ ثيلع لا

 لفتت سيرقتو ناحرس ءاخرا وا# ةماعت اقأسو ىبظ: السطبا هل

5 4 1 00 5 

 تيب ىف نتف نيتاح يف نيثيشب نيش هبش ني لوقك هيشنلا ىف لو اول
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 هلوقوهو دحاو
 كو ىلا 4 2 ابطر ريطلا بوأق ناك

 2 تلااق ءانثلا راعشأ 5 ع ةعءطق راذسو هنأ سعا

 ع ايحاش ةنمأ را وضل تار

 2 نكن ندو كما ا سانام نف تلاعف

 0 نم 5اس تلاقو

 0 يناف بحأ نم ىنولاتت ناف

 « الضان ىلولسلا دمملا يتنلا 1

  قرخا تااقو

 ةينافطغلا قرف مأ تلاقو

 م هلوقث ءام ىأ قزم ءاماق

 # نر داو نطل وأ جرعنم

 * هنوتم نع اذَقلا 2 مدل ين

 * هودفرطلارهقين م بيطاب

 فاشحا رد و

 *- ف رسلا د 6 ىلا تا و

 2 ةرارح ىلق تثروأ ىن :|| حو

 0 يكل 6 تاهو آىنلا تا 1

 ةقوشعلا ت امو

 : :١
 0 يدعو ام يتتفلخا ىذلا 0 ف

 . سكر ىح سال رو
 ٠ ادب دق مسجلا مل ب اللوق 3 ولف 5

 رخ ا لاقو ْ

 7 1 _- ْ بالك مفيص لا اير هيلع

 ظ . لاب فعملاو بانملا اه

 00 ا 0
 ف اهنيراقو ةقرف كوم

 راندا وضل لع

 كاف

 ْ قرط نب 0 هللا تثيبو حا

 6 قراعلا برشل ا نا ُ

5 

 00م الابن

ترن لا وطرغ 0 ردح
 0 3 

 تاع نود بيع هل لإ ف

 7 1 دولا ءاحتا 7 وهللا ق'

 0 موثج نيتبالاب اطّملا نوجو

 7 ملكو هو بقل حرق تحتقو

 0 3 0000 اضرلا كيل

0 0
را 0

1 ى
 تن 

1 : 

 3 د 5 تك ىدام



 ١ ا
 قيتع كنم هجولا ناو حادر * '

 قيطم تال ثناردهال نأ الو 5

00 

 قر كم را ناو ايان 2

 قيفر نوواخ ذإ كباو 2#

 تيلقوةيضها اهو تك ىرقلابت ول ىلا 1
 2 وذج هياعو رء 1 د

 ع تربط لع 3-2 تاتفاامو

 دل بلصلا فرور<# لع 2 2

11 
 دغ ف ثدلخالا باقعا مولان م

 ىدب تكلم اع لكأ زي تك دع

 مدرسا اهراثا ىف حاصو 5 3

 ًامقنم ىوابملا ام ى كد

 70 د2 .بابشلا ها اذاو / شمدم ١ كابصلاب» ذا .
 ٍْ دد لص نب دلاح نب رجح لو هم نسحتسملا

 01 لاو امزع سواق ىآ لتفك *«رددخا ٍظ نيلعانلا
 , الزان كتب لود را كيلا ٠ ةدلب ع 0 ْ

 الئاس عيبارملا ىوح دق ناكناو ظ

 الثا ءان ره د1 سولت ىحضلو *

 الاطاب كنحدع 0 و * هيعسا
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 : م7 ة.ضارفلا ةدوحو نلا قدص َْق باب 0-0

 ع

 رجح نب سوا لاف
 فانلب ثدحم باقت * فتزام وخأ حب حيل

 طيش ن دمحا لتاق ةضفلا وا لاقو

 درب دات :ءلغلا 3 د نيب ريخ 0 1 8

 كالمادبع 0 0 نيه ن 0 ريغ 0 نوب لاق هيفو ك ف س ان كد

  ابابشلا دف امو بيشه * عج ةادغ ديلولا اذ تار -

 0 ءرملا تادل تا اذا 3 اياوح عا لو هل تاقف

 الضأ وأ نط رمعا لافاماذا #« مزح بيشلا كاذ ت<نكلو

 سبق ناعايل تسدد 0 رعش تدل نعلا ةدوح ُْف سيلو

 رداع تشاط ءرأا نظ شاط اذا »# هلا معا نظلا تاوص نشأ

 ْ ناغلا ىف ةعبنر ىبأنا لاقو هناف سلبا ملع قدص دمأو لحو رع هللا لاقو

 2 ىناعد دق ةرم ىغلل ناك *« . داون داش لا لإ كامو

 ا - ل كش ربغا «  ىبزك هيفتنكول صهد كاذ

 * نادر كارالا قف تلاقو

 بابلا اذه ريغ يف ةعدر ىلأ نءا.لاقو

 ' اعيظم م ٠ ترن اذإ + م حصنلا نيع تع 3

 005 [مأ ىوأ هل سا ٠ ابيع ترق هين :فاطأ
 اني اهانننأ ىدعو ىبأ * الك ىديح ةذاقر تد نأ

 0 ْ قرابلا دامس نب دبعم لاقو

 كددلا مقا وم لدم لوثلاو 2 هضرعإ ءرملا تل وشل 1

 لمعلا نبهدب ذفاون وبو * هتيهر نع د اكيم



 ىباتعلا لاق نبأ ادسملا تاب 1

 3 ع تارا سلا

 « ةيبمذ اهلع اتالخا ظل

 *« . انللا يوم اتطنواقافشأو 0 :
 * ىدللا غلبت ةناتعشولء رس تلا 0 :

 #* 0 رسعأ سفنلا م ركلو ْ ٠

 31 2 ال 0 ل
 2 نسا ةيايه : 0 ا ْ

 « ةدعا نوح ولا ا 00
 # اكد وهف مالسالا : ةمأ يي 0
 "50 0 ءامنعلا جتات ا 0

 « قتلا ثيح ىلا م 0

 ا ىذه 0 0 | 0 0

 0 هقافشاو- لضفلا ا 27

 37 0 .ايد ةعاطلا ف”داصب

 د هذ ا هللا دمر

 0# ركنتسع هللا لع ضار '

 لما أعلا عاق 5

 #0 كل لا تح تسلعو ل

 هكا  ا ا 3 ب

 ' ىدتم قا هفوصو» لكأس

 #0 3 نه كينام ىلع تنأ..

 كلاس

 م ا ا اهي ع أ تا 5 ةديصقو

 د - د ىف ؛ فتتثاا رظأ

 هس 0 را

 اكد قلخ لك نم ةأربم

 انهقدا .ىرذ ىح انمزراك

 000 لاجرلا يف ىرجي ءاروعلإ

 اهعدتسا ةن يندأب ا

 اعد نيح ءامصلا ةرخصلا نفق

 ايها ةعحض ىنداب يعاض ر

 ان ويف: ىلاعلا لش ىف لعو

 اهيما وف نا ايلا ىدأو *
 اهمنح روتسا _ثيح ىف للم

 اميبتسي ىوصلا ما نم لك الو
 اهثوعو توام راك قراوط

 دشاملا نيلجلا لافتحا دنع
 كا نم كرجودل يل

 دهاحشلاو الا دحاوو 2

 دجاولاب يضل له تنام
 دش الو كاذ

 دحاو 8 ماعلا م نا

 اهدات_سو انايم 7

 اهد ان 4 ذأَش ' مق

 |هدادزا يكل ةحاوفرحول - نع

 دج
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 : اهدازو 4 ا هتمعأ أو ه هئعدو ءم ما ىلع هلالا ص

 7 ٌ تجرأ هتلجاسمو هل ١ اممنودنرب عاقرلا نب ىدعباب ءا رعت نم م سان عمتجاو لاق

 0 هريعص رمل تأ مهلا

 0000 ا املا ةاطصا نامح 0 يف * الغتشم تا 0 مع هللا

 ْ 0 7١ همف لاق رئاط نسل لوقو ىب وهو هيلا 5 ىبص وهو هيب أل لاقو

 0 و /ةعسبا ىذلا ناكو ةبمكلا برو رعدشاا ىنبا لاق نأ هموم 0 هروح بوب هناك

 ةاوع 8 وأ ل اع 0 د 1 0 0 كلغ 1 7

 ا يرفصاو ىذكييف وحلا كلالخ روع ةريق ند“ كلان 3#

 ىداز ع 0 شعل كلا كرف 4 ميك 6 كثسدد تاف ف اذا

 : ىداجب ا ف فقالا يذلا و 005 نول ا محلب وأ را

 01 نب نامل 0 لكءاباب غ2 كشر قافآلاب فوط هارن

 0 ' ىلا عا لاقو نكنرا داح لا ىف فقل يش ١| ىعمصالا لاقو

 0 .عضاو رمل سارا فا فادي م اند م ةليت ا ترك إلا

 000 ا قوذدلا اهتفأ لالا نم 7 518 ع او كامالا كرذدل

 0 07 7 0 3 ىدلا ا رع اذ نيد 1 الا اكاَقف



 0 ريغة ره ءاىروشلادبشتالل « هنن برقلا ى قرا 00 7

 . ماش ديؤي مل لصن ريخامو * .اهحأ لالا كك #مأ فكري
 1 راكلا ريغ ايلعلا 2 لو ٠ 0 00 دوب

5-5 
02 

5 

 . ءانآ 00 «٠ سفك ٠ 0 . دام ل نسل ٠ .افش 4 عيدلا ءادكص م هاد 00

 لص 0 ثدند 0 لأ ب . 0 .

 لح دل هب ند : 1

 3 . .اعلعل 2 فاح

 . طدنأ :قئالخلا دو# 0 تدحو 00 الف كو 0 0

 6 1 8 رك 5 500 نآو 7 ا 3

 ل أ تشودمل 0 0 00 ن رشإ 7 :
<2 



")2 

 ىدوع ذفانقلاف جلف لحو *« ىتامض نديلاب تفلت نكلو

 ىددمملا ءايلاو ايالبلا لمحت * اهيلك ةوداعرا ب تدع دقو

 7 دوتكو ةمورك نم تاما « . اهنأ تيلاكتلا كلت اهباتلو

 دمحو كيلع يأن كا بوثم انعكيزح كيوم

 روع الاب وتع وأ لاقو

 ادمحأو دوأن أين :كليسسحو - + دهاج ةدوللا الإ هزحأ ْ

 اهدش كاع ف 5 فرصوو ممضعإ لاق لوضفلا فذحو زا الا ىلا فاضن ءانار

 #0 عضوب ملام عفر ماك لاف ا(ةضوو ابقاوق مفر ةعرس ىو اهودعو

 ْ رخالا لاقو « عاتصاينأ الإ *_لاقذ ةوقلاو طاشنلاب ةقان راسو

 #0 0 هفك ىف * لاكف 0 ردا فصوو * حضفأ راهنلاو رحال :

 : ْ رخل االا لاقو

 اوحلطي ىتحم وهلا هيفتنادل حبس با سلا هيف ةمبمو

 اما ثيح اوناب 0

 رخ الا .تيباا اذه لثمو

 50 ع ان اكو ه4  ةينيك ليصو رد اخو

 ظ ردا لوك هنو

 لرملا نعاس تاقو. <. هللا ف نرخ :تزواج

 رمشلااذهو * حرف : ىلا ملك هج اتعاف محلا يفداع « ا ليال اناا

 0 2 هال لو دولا نار 05

 0 1 هشين اذا ىفا *« ىرادبر 2 نمضقأ |

 ة د عاتملاب نضي 1 # بجي مل ناو ماسإ قبلا

 000000 ديالك هل هيققر نأ < بيقلا ظفحت سفنلا لكو»

 0 1 اراك ةموعد ف ظودلاب <  ننغلاليمذ ثالعت ديو ل 00

 كا ا ب لل مذا عد
 "مد



 سفن لاو طل تايف رخل 5ئر نا هيف طب م ناك وع 0

 5 زجارل لق

 يحضلاو ريجش لا نع # . .ىرلا فيلاكت نولغ لاط ٠

 ىهملا ضيبم نيض<فعءاور # يا آت اف نها ىتح 0

 ظ 0000 لوقتزوالمنه فو
 0 00 5 أم قربلا كلو 27000070 ا

 وهو هعرص في رع فر ل فصوو زجارلا لون فوذهلا زاجتال

 ١ يهو ةأر ما لوق ظاعنالا كاشي روع اع ا 5 ان ىتح هل

 0 ٍْ ديلا ف
 لااطلا أهف راحت ةمجهو #« تبهالسلا ةيتفلا تبهرتلا

 بهاذ لكصو مايأ عاتم « براسلا دارملا لثم انو
 نمل ىف ةزنغ دل 0 لا ل

 عمتيو رضي ام ةجاجللا نمو * ةجاملناهراىفىربمتكلهأ

 ظ لطخالا ل
 اوردق اذأ امالح نايل مظعأو 1 0 انتسي تح ةوادعلا رى نبع :

 رد 5 ةيراح لاق

 بر4 نهيف تب رجدقو اهافس نر امو روناغي تر

 باه نونجنم الا ىهدلا امو #* ةلعت الإ شيعلا اذ امتبرجو 0

 تهذيس لكو ىاملا دغ لثمو * ىضم هيا ا لثمالإع وبلا و

 اميأ تراك 3 ةلراح لاقو ١

 هلذاوع هتقوع ارا مار اذا د ساس الف 2

 هلطاب عوراارثك اخرفاعورلانم *  ةوزت كي از نا داؤنال لفو
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 مهحدمو وزغلا باب يف عش وهو دعما رحال كدح وهو ديرب ْن ثراطا لاقو

 00 0 001 زمملا ككب

 - رس لك رعا الوب. « وحأالو عا الال
 ٠ ريدلا نم يلعملا ج ط *« اذا ىوزغ امنكل

 0 : قاما 0 نا لاقو

 : 000 ف تببصأ 0 ةبلكءارع مو.ىعرد كننا

 00 راقس موتو سواقو لع « كاذ لبق مبالسأن مكن ملا

 7 و ابارقلا لمة ىلإ < ا 06

 0 1 را دل لد لو ع هدم 0 2
 رخا لاقو

 0 0 ملا م كو 0 2 اقع ودلاك اطعأن القمل وذخ

 . .انجأ راد نا ام فيسلا احم #« هناف جاحضلا اهفاو رم

 00 0 ظ لليل وأ لاقو
 00 10 0 0 ىلع ةصاقم « . لخ س ودرك الط د

 000 ظ ظ 0 دما لاو
 حابنلا مثاد ةيقدم نكو# حامزا نم دوسللا 0 ال

 د ارا قب 3 5

 .ةنيبعا 0 0 0 ردد نس ثرا رجلا لاقو

 - ددو.ابىدرفتءاةشلا نم 4و 0 دوسم ريغ تدسفرأيدلا ت 5 راخ ١

 لقد

 سق نب , تنحالا ف هدأ ق نب نناإ لاو



 نخا ل

 ااظ ىلا يف محا تحصل 2

 ةفدح 6 ةصيصخ لاثو 1

 مملظإأ هنعسل 8 1 ار

 : لوقب كرم ( ب 0 ناكو

 3 ظاطما 000

 نعال
 ّ ل ص ا نأ ب ف

 اهدودم دنع ق.م رخل ةدشك 3

 (نتداس رانا ف كيعاسم هذه 3

 دلب 4 ب م 0

00 

 اهوأش 1 اع تنعأ

 الك ةليل 4 ثرادا

 دحا ةناحللا رتل 0 0

 رغآلو |
 قدص ا نع دحلا 9 رود 1

 عيفرا دحلا 1 2007

 ظ رك لقو 1
 هءرذل لاق من ىرتأ 5 07

 ميرسي ولا يع ملسلو ١

7 2 : 3 

 2  ىمأ كالو يذلا كإو

 هنرواعت

3# 

3# 

3 

 ع

 اع

#َ 

 ع /

 د

 دع

3-5 

 ا

 )ع 5 6 2 .ٍ /ٌ 0 0 0

 0 روش ران ىلاشلاد * هتمطأول نمتاد املا نكن ْ

 رظ كلابأال عاطم لكو .
27 

 دوس) ن

 ظ 0 1 0 ىرشإ 0 طن

 6 اه 0 4 ماع 1 ندو

 ع

 اقفر او 0 [كنمعيحا اندم تا 36

 : ف ٍش قسد 8 را

 أةيقفتح نا تا

 فلزن الو ري اذإ هاب ىدل
 المع مدق ىلع ىذع نم 0 الإ

 امينصلا مرايد هي انأسأ

 امينا كلشو اء ولا نان

 منجا هيلا يغفملا كيما |نأ

 مظأ رددوا مولع ل ناه

 1 ف 0



 ها رخ الا لاقو

 ! ص 1 : رحم ءاغرذ ني اخ ع ع فدي نت نكي و همه رد رخل كك

 0 6 0 0 3 دع ريغ َّق اهمفش ١ ع (مقراصاو اهدخ رجب تايقذ

 ا .ء

 0 3 بس 0 : 3 6 ْ ” لا تنك او رار يد ديب امد وتو رشعلا لاوس  علعا

 'ء 5 7 عم نبصيإ ملام ىوش لوقأ 8 1 ثدح ا زهدلا أم اذاتنكو

 بابلا اذه ريغف 0

 (| 00 ليزا ةييط ءاودالا نمد.« اهل بضلا مها اضرأ هللا ى
 1 3 ١ لقعوذ شيلا ة فرج ىف ئيرما لكو # 3 0 0 ف هني 0

 0 ثيح ءرملا لاقف اي هياع قتسا ثوذرب ىلا ثرأ املا وأ ا لاق كل ىتدحو

 ْ - ىبالكلا ةرارز نب زيزهلا دبع لاقو ىرت اع لجعا م جلبه دق ول اذه هسفن
 ' ليتل نم ةشنملا ف ينغأب + ظح ريدي بيبالا ثيل امو
 00000 لا يطول اتايهو < بيع لكرتسي اظل ا تيأر

 كولا لاو
 0 1 قاخ ىف روبالك .تيغو * ًافسويحأ نتلايصف
 6 نكي الو ينكي عحضت# * تك ئىداتم لك نم

 رخا لاقو

 00 هببغ 0 و م ريف 8 ذل عنك م

 6 ِت ار ع ى ةاذاذ را :
” 5 
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 0 فرعي ال 0 2 0 2 يا ل 0

 اةيحانملا ع ا فيلا نيت 37 7 3 يي ف

 انضيتتم شاع وأ لع ٍِط ا 3 ا هضرتا ْ

 ْ : 2 امنع د 48 4 'امإو' اساورنامإ 0 اهبلاط .مانق د 1 -

00 

 .افيج اسيل د اسجأ كيتام #0 . هبل

 5 + ىعأل ثيح ن مايعولطو * ٠ يمدقلا كا

 2 ' سر 0 ءاذ روض 0 د ا
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 غاب دقف تأش امم حلفأ د عدخ دق وفءضلاب .ه
 نت بانا شاع ام 3

 ' عدا ارك نم تيرطضاو: ه 00 تلو لارا ه5

 آ00 ددامح يددت عورز يف *« اهدات اماضوأ تمحو
 : لتق نيح عولؤملا 1 اكلم تا رقعح نب ىسيع تن تلاق و

 *« ابعولط دنع نعل تاق تدين

 ْ رح ايلا لاقو

 كل أ 5 كنفدب 31 قلك

 * تاظع يل كتايح ىف تناكو

0 

 : ظ 1-5 هريغو لاججلاب جدلا 3 باب قو

 : ا محا ص لاق

 0 ةيشع لك هيذالا ان بس نيري

 يلجت لبالا ىرت ىتح جدلا نعدص 0 ام اوشعا نيدملا 1 ول هوحو

 0 ” لورمشلا لآقو
 *# مهقرافم ىقيدن كلاود 5

 #0 ا عت 00 01 تل ومش!

 ها نول كحال

 راس هل ةامملا لوا

 سرفلاو راو ىلاءملل _

 000 دبرلا هن لب

 ١ 0 نيا علطم انهاه ام هَ ص لع

 ايدب نع كربق بارت تضفن

 ' مركلا نم ىضرم معاك اوحاد

 3 7 ملل قانع .لا ةيندفلا لوطو



 هس

 7 تا ءامالا نر :* ل حل أ ل
 رادلا ةحاب يه هج ولا حضاول ٠ د ةشاوودلال هالاوش

 . سعابالا انيلع ل مءاقلا لاا ع يل ملل 0 0 0
 0 1 كايد ين دوب * عدو 00 ىدعا .*مأ ناو 7

00 

00 
 عاما هو رك اذا #َ م نا ا 6 .كناو

 رتاوو ةيطخ ميهدإاب « اودعاذا قاتملا ليطاب فيادم

 50 'انرك د يذلا ى ىنعملا يف ينيقلا ناحمطلا ولأ لاق

 هقراش نيحراملا كل هما فو #« كنيس ناو كيم نم ن* مهف 0 :

 ادق 0 0 هوجو * يار تادع ريرتلا ماغلا داك

 0 0 ذا 0 طيقلا ظ

 هبحاص ماق دسيس مهنم تام اذا « مقرمع نيذلا مولا ترم او
 هك اوك هيلا ىوأت كوك ادي + « .بكوك راف اكد موج

 هبقان عزملا مظن ا لالا جد هيو ماس لسا

 ةرارز نب دبعم نب عاتمت نب فو ع نيميفل 5 :

 تجاح ا عاقمقل تأ 1 # هلاخ 5 ةيعاورم 0 3 ٠

 ون :هلا ليفط 0

 اوه امل ءاينأ ترسو ورحتو * ةفيلخ لانس ند 00 ناكر

 رك ليال دن قاطانانس - < لا مالظ

 5 ”راح ىنأ نب نابع 3 0 ع

 عسكش جدلا ىف ديره بالعاب ١ تح وأ زعلا نم 00 ,

 عملي ليللا باج يف رشادب * اهدا روغل مهم 0 ا

 مركلا ددرش هل لَم ىذلا نطق 017 وهو ين
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 ةركلم

 : . راظخاو -لافناو لوضف وأو

 . رابخأ تيط مم 2 ديرخلاف

 مدهافاو ورحم ينب ىءانب ربخ *»

 اودرخ ناو ءولقعل ريالا ولاسينا د

 . رامغأ ريغ ترد رامذا تك ا اوءهش ناو اوال ممدداو ناو

 1 : ا كابو رد لربنا لثم - دع ْ مديس تيفال لش مهنم للا َس

 2 لشمينب نم لج رلاقو

 0-7 الومالا نأالا ةايكلا لبق م -مسيلئاوأ ىقأ رشم نمل ىلا
 0 0 هأنإ مهلاخ سراف نم * اوعدفدحاوا:تمفلالا فناكول

 انف أدنيس امال انياقفا الا « ادبأ ديس اتم ته بلو

 ىلامذلا ةغلانلا لوق وش لواالا ى ل قو

 10 كاطغأ كلا نال كاذو

 ل اوك كولأاو ىيعح كلان

 ' يىعاشلا لوش 0 نم كلذ ريغ ىفو

 د 00 00 0 |مثود كلم لك ىرت

+ 

 00 ظ مبتسم م ا مقا سلا # ملغ بورألا فاي 0 تيب و

 00 انأو دعا هئاثك أ نم هدسحت الف بسنلاو ركذلا لماخ ىوعدلا 0 اذاو

 1 قد ةدزرفلا لق ونمالا اع ىلإ ترقاو ن 0 هدرا كذف ملاتتلا رفظلابو ةبيقنلا ن

 . مرصتإ مسمع ئدو ناكامو: # لئاو نب ركب دو يبح ذا

0 

 000 و ءانالا رطقلا الع دقو رك ينبنأت 0

 ْ : 1 3 قدزرفلا لاقو

 2 "80 0 فابالا 2 ف 0 * را هل "دعا هار 1 تلاقو

 ْ 7 ' 0 تطل يار ” نا و كالعل

 سا 07 لاقو

 1 ريغ همردح مو تاكل 5 يباردق وأ ناخ فرش ناك ناذ .

0 

سع تلا 28 0 داو وه الو امو هلم يذرو 0
 اك ينبرعبت نأ ي



 قل ج ا
 دللخ سار نهضرو ىلا #0 ناو ل ا

 ياللا ل 1 انامل ني 0 000 2 ا وبل : قتلا ف فويس

 رع سلا هه

 راصن يف كلذ سلاف هلثع حمس 0 0ث داتا راصق نم ىور

 دقو هريغ لاوطلاو راصقلا ىف ديوجتلا عمجي طق ًارعاش ٍر م! .كناف قد

 راصتلا عوف لاوطلا لاق نم لاق راصُملا ىلع ردقتال كنا ن وحزب . سائلا

 لاقامىلع ليصحتلا دنع كلذ دمت ملو نظلاو ىأرلا سهاظ يف جرخم ما
 ليقو قنعلاب اطاعأ ان ةدؤلقلا نم كنك لاق ملا ليطا ذل 1

 لاق رصقت ال ل هل ليقو ىدتعأ ى كلو ىدتبأ ال يفا لاق س

 اويكشو ان ىماس ١ م 3 اوبع 7 ةلي هج ى ىف 103 ل

 تعني لئايشلا طنإ ككنتم * ةميشه شاشخ ل

 تسب قب دغ ةنبالا تاخ <. ىؤ 5 0 0

 م تيدا عوج * ىذلا ةرسيم نب ناسح 1
 2 1 00 درا 0 هيلا 2 ةباصع' هنم كفن 0 هع

 0 نم مم م

 00 ْ سودا

 ةسمر ىو يراوح 35 ةنكا كرتبال

 هسكن ىلا داع انضلا 0 3 لح 5 داعي 7

 مرهلا ا ءاضلا .بننكش» 1 5 رم م كعل :



 راش

 ١ 00 ةطف رع نس نسملا اكو

 - ميذاك تنأ ىذلا ؛ىثلا كعدحتو < « هو ىدملا ىف ص كيما

 3 هبباح ه ركيرتلا لثمو كداق د تحاص م لك ىلا ءولشم كناو.

 هيلاغتومصلا مقار ب تالا ديدش * اخعلا فال انكخا ءادبم كناو

 ها ضمت سانلا ضن لثءالو 0 اخرا للا وعدب نم لثم رأ مف

 د ةَدّس ءوسلا ءورمأ يفانامريإ ن اتتصخردب َن َّن أقريزلا لاق : ىعمصاالا لافو

 2 ةلضل نا لاقو ماطالا ةرثكو

 ا د. اولاع وأو هيلع .*« ةيش.ريخ ءرماطغرل ئرمعا

 كا دعب كيفي الو اريثك_ « . ادناذ ناك ناو يصقالا سناملا نم
 : شط و كك نمتفلع ام لكف 4 ممم تسل ىدعم وق قات اذا

 كين دمريغ كانذم 5 د تع كو # مراال نادود ليخ ىل سدت 0

 ا ىلا مهنع لو ميحس ىف ىف عيرق نب طبدضألا 0 ” او لاق :

 لو نإ محم لاقو كلود و دأو

 1 هيكاز ب للا ناز نكلو د قركو عطق لحرلا ن ءز سيل الا
: 9 

 0030000 . ىباسعا لاقو

 لطلصت اهفوح قح ءاملا نع تيلخ محملا نم حا اولم دحواش

 لصتو لعل م أعلا عيطاقأ * اًلوحو يصعلا امانكثذلو م 7

 ا أ يي ا 0 ةرولا ىلا هت افطسو -ةاغ ينمدثك أ

 : لاَمف مدلا ند: ىلا 0 لمعلا ذخأ تدنع ف نايهصلا نب ةمقلع ْن دلاغ لاقو :

 1 210 سل نوللا ن ريغ مه « هنوبحم محبصأ يذلا ناو

 0 0 ةلاس ! ملوحو ميضر 5 امدعن نامحدالوأ اودعوت الف

 ّ ارو ةييفذلا ف اهم تع اذا # اال ملا مصش .ًادرف م 2 و

 «درخأب ارو بقعلا ف هنول ا وأد هع مراد ةزمبنلا فاو رم

 دس

01270100112 



 : - كفيف ةيلمرنإ _ لاق

 نيك اسملادئراو ريسلا بصوصعأو ه4 ديقتسإ 9 ةداقلا ذه 2

 نونحم ميضلا رارض نك 126 و هينا د تام لق ثعشأ

 تا موق تتدص 0

 "”نوحطلا برملا حر تا داذا * البل ا

 نياب ظاغ نم نوزمج ” الو 2# -- ريخ نم ته ا

 نيح دعب يح كا اًولع مم ناو 0 ل

 ١ تاتعا فاؤب « برش تا 0

 : نوعظم 4 ا لمح ٠ #0 ا اك لب 0

 نيع ةادنلا ورمب ىدب اتاك « هليع 0 1 موب و 1 . تداوم

 "بوم وأ 1 2 2 0 انام ف ا دو نإام.

 00 ثرد_ ا لك اعف »#َ تي مش 2



 ا
 امينكب رظ + رقت

 ل الامر راد # امسح نيزيعلا ةيمان ٠ نعيش

 قاقتشالاو هيدشقلا قعم ف رمح 0 لاقو

 اننا ها أير رجلا ا * ”ىقاَو ءهلعا ارفذاتسف نم لح

 0 3 ايلا ن>و نب ىراو.ا علقلاهقوف أتت

 يدع يلا 0 كلذ لكم ىو

 ١ قايسلاومهفورللاالو نإ * ا شا 0 21

 7 ىفو نب عيمالا وبأ هيدشنأ امم ةلاطبلاو حاملا باب ىف رخآ لاقو
 016 00 الاىحاضامو 8 هناعل ليس هتلونج# ىف 5

 ْ . 0 روصنم نإ نمحرلا دبعو راهن مقاوادتلأو

 : نوح ناوئج نم تراسل ا دقو تتلو 3و2 كنونج

 | قاحسا ىنأ ةرضحب ىعدي اكو تبل اذه ماتأ فيكى ردأ الو ارعش ميال ميه أرياناكو

 1 كنحتف /ن مت قاحسسا ومأ لاغر 0 كال وتب هناوزوحللا رةيفلو 0 لاو باسملا لع

 كا اذا تن إي رءشلال وق دن ترددت انعا ءاهعدن 4 كلفرومالا هدهى

 ٠ قاعشا وألاق تدشن اذا هرسك اوتلق اذا ههقأ نأ عبط اذكه ىف لاق هك

 دشنأت لجرلا و رأا ةماغ دشأ اع ا ىبا عال تافو مالك مالكلا ذ ذه دعت ام

 ” لادا قاف ىردأ امن باق

 . هنانعع نم ايخ م اده.ءاخ. دقو

 : 0 دشنأ و

 اعاخق راثلا ف بلوس

  اايلق اللا -تانثلا  ىلو -

 رملي نإ دمج دشلا و

 هت د لل

 - دا

 د

0# 

0 

#0 

 : ا هاف احئاف اد: لزق او

 000 ةقلرالا. ليقلا ينتاب من

 .رملا وول قدا نال

 يآ

انق نضايب نم سارا ىستك او
 707 :اء

 00 ع مالم <



 را غلبم 50 ف 0 باند 2

 ىرديسلا مث ةاه نا. 0 هييدشلا كلذ فالخ 5 رخآلا لاق

 ردعيف؟ئىدل نم * لاجل 0 #َ "هنا ةءاسإلا يف قارذمتالف ظ

 0ع هاو يان ل برت نإ لع

 .روعح نإ ىراد ا حر ذا تبرع ىمولقتيلذ

 رصخحي ملام تبسلا نوسبلءالو مامن نوفص ال رشعم 0

 ديل يا تا ا احل 00 ا لاق

 لئاطريغ *ئئمالك ىلإ ضشب . ه. ىنآ ىسفتل ابخ ىقداز دك

 لهادتملا فراعلا لعف ىنيو * هنن فرطلا عطق ىلا اراعداذا

 لئسقتك هنع ىف قيقا نك 0 ىت>ضرالا ه هيعتألم 0

3# 

 : ش 1 0 رخآ

 _ رود». لبق نم سمشلا نأاك * ينع تر ا اذا

 نع نم انين هذا عى دعل د 1 ع

3# 

 نودلاو هب رالا نيب لسا 5 0 0
 نومأمريغ ممسلاو ىطخأ « ناهركأت ىر الأ 0

 ىبباوت .اف.-يلوتارهد « اتم لا يس
 نوواق كله ىف حوناريبتلا + 0 : 1

 3 1 نيا أهعش ار ودق 5

 هلل لك ثدحن هللا 0 4

 3 رو |عنم يلقو قايل يف 8 -(هرون ىنبعن

 ١ 00 #0 د ريغ وم
0 



)2 

 0 تصل 0 دب با ىعاللا صعلا لاقو

 دل 5 ىضادت كرما اعوزتنأ الك انرظم

 بودذو مم لو>ذ تدعو «# ةمالظ لاجر نم الاجر تبارو

 - بييخ بياحلا جاهامب نحل * تمعجارتفيصللباكر تصنو

 70 دا نهرا نع لهم يسر هب دما يح ىلعا ءانف لة رظو

 ايط نفرتلا قعيو البق » . ىرالاب نب اولجمتال انمي
 بو: نيحىللاباكر ثنحو * ىوقلاتزيباو بدنلاىلوندقؤلف

 7 دردع نيدح وذاع لع“ < ةعرك يهو دولا قونء راصو

 -بيجت مثأ مأ تيكس باكأ * ىتنلا ام تيب مايأ كتلوأ
 00000 دا نا نب نأ هلا تك قري ردن نب ةئراح ىلو املو لاقو

 200 رنوخا ف اذرخ نكف .« ةبالو تلو دقردد نب راحأ

 ا طويلا ىرلا كااسلا ب ينقل نإ للاب اسيمت هاو
  قدصع امإو ىومام لودي * بذكم امإ سانلا 0 ناف

 ْ 7 !اوتحاوناه لولو * [موفرعل الو الاونأ نولوشب

 ْ باىعالا ضعل لاق و

 عيضم اذيف وهو كردللا انيعر مرمجل اوراس موقلا اننأر املف ألف

 - عفنيو رضي ال نميف ريخ الو *« ةظيفح سيق نع نم انكردأو
 7-1 وكن ا ةمطتس ا :لاقيشم دح أمف ام اييدلا نيطالساا ضعبل لاق الجر نا لاشو 9

 مس 0 ةايحلا رفح هج مول هب .>اصل ردب نب ةفدح لاقو لءفاف امدح اا

 نئعمص الا فاشن اد راخلا مالك ا ىكاا اطعام ةناسك

 ظ ْ رطفموبو أ زيزملادبعدنع * ىحضأ موي هنأك موي لك

 0 4 ىو يع ن لدتا بابب ىم يندم عمس هنأ نييدادغبلا شعل .كلذو لآقو

 لاف ءارعشلا نكد ةعاج

 ررحياف لصالاب ادك )١(



 هكر :
 ءارعش ميلك سانا هد 5 يح نبل ضفدوج ن.هنيقلام

 م 0 اذا كر افلا "رتل كات لل

 هنا م 0 لوف طق هل 1 أييلابو 0 0 عل ا

 اذا ٍِك 0 رخل ا ت ها 00 ل طقالا د ُ

 ا 0 ا لا تدتغا اذاو 0 0 هاب 00 دولا ت 3 7 0
 لاقق برعلا هايم نم ءاع فقوق س رف لع لخير ءاجلاق رجح, نب ب عش نع ماللس

 نوي نوك : اركف لاقال اولاق ة.سر الا ىرذتف لاقال اولاق ريعبلا تك .

 اذاو هنم بيعح | ايداو 1 ملف نيلبج نيب نطإ ىلع تم لاق ى 0

 بصخأ دو تاق ةدسلف نارا ةنجبم هوخو ثا /مهيحاسم ىلع

 كب وتنبرغلا لو عر | سيل عنم خيش لاف لاق ةدصاتا ووبشنال مت

 مامدأ انيقالت امو نيعلا قة بخ ا تر وأ ةدح 3ك

 ماوعأ لعل لايتحال توا # لطم. ص 1 اهلعد داح. ءاع
 ماحس ءاملاب لزب فى « ميداب اياب , اهارث ا 3

 انمز اهبراو د ع ع

 الجز اهتافاح ىف ل :

  ماضهأو جيوجتلل ير ليالإب * امتونحو اعامازخ 8
 0 ا0ذضو هاذ 6 متلو يداولا بصخ لجأ ند نم

 ءاملاةرتك و اع نودلو با اعشالا ةيوطرو بط 1 3

 مالعاب افومحم نكد ذأ ا
00 

 د : ماوح تاو او ناك

 سمرتلا ليقم نم ة ةزينع 0 0 بصح 0



 كسلا
 - لضءسابضمي كحاذإ اهنا هناديعو هناصغأ يف ةبوطرلا نم غلب دق ل هذ

 - راونالاو راغزالاو ناولالا ةرثك ىلإ بهذور خالا لوقب كلاذب هيبش يو حد

 هزاجيلاو:نيتلا يلح ناتو ع سرور نسم
 0 35 .هرارق لل ءاثيم .مفلم 3-5 ْ ١

 ٍ ٍِء رفصلاو ءارهلا هشو ص ١ ورأا عطق هب 1 ثرد>حو راشبلاتو

00 

 4 ماهفالاو مقلأو تايانكلاو تاناطرا مهفو نطفلا نم. باب 3#

 .اهقرطف. مغ امل ناكو ةلزعلا بو ىملا نم ةيحنتم ةا عا تناك لاق (ىمصالا )
 .نلارو ثراطاو [صاعو سراجلاو نايح انه اه نم. يحرخا اهشءال تلاقف صوصللا

 رع ديبالا ا ا نا واعياد ومع الق انبي .انيعازو قرابو تع
 1 00 حالس عج حلسو لاق انعاه نم ينب حاس ىجرخا تلاق مهسح تعمس مف

 ااا اهرمابلا ناسفة أرعا لجز جوزت يمصالا لاق اهل سويت ءامسأ سراملاو

 1 ايلك اقوي اولا لق ةان 0 ف لوسرا دممق رخ قز .ثعلو الوسر ام ثعلو ةاش

 ١ عا تتفق بارو ناتعو عسل ليل ترك ا دال قأالف قزا ضم ترشو

 نإ كرحاصل لق را || ولم اقزو نيثالث اللا امكن ال نجلا نأ تملعف

 تك ا هللاودعاب لاق ةلاسرلا كرمال ايلف ف احنا أنءاح كالوسرنإ و مرد محض

 خيشيمبخأ لاق (يىسالا 5 كا قزاا س ا نم تبرشو 0

 ١ ا 0 ةذ لاقرن ا 520 ل الك النأ لع ري

 ١ هل لق مث برقلا تررحو تكيش ون هاسقلا نإ 0 قروا ١» دفلا نإ لف لأ

 0 ملل قف ىلحأ كا قلطنا نمر لق الا لاق اذهاف لمعت تنك نإ لاقمأ لاق لتعتأ

 ّ .اًسدص ارا ناكو يرصأ نع اب راح اولسو ءانوبملا ىتفان اوبكراو برصالا ليج أوم

 5 نإ ا 3 ” ل ةصقلا لول هيلع صف انراج اوعدف .ممريخأف ل لوسرلا بهذف هل

 ظ
 تت ؟ نفل و و ا كل و اا ا ا و ل فاض



 تبرقلا تر رجو..تكتشا دق ءاسنلا ْنِإ ل 1 موقت 0 دقف ا دق

 .شيج 511 لو هنافلوللا اذههلوق امأووزنالبرقلا تررجو م ااتذغاد

 وكذا هلوت 3 نامدلا نع اواحترا لوقيف برصاالا ىلا ورع هلوت امأو ليلا

 مو مرذنب .نأ اوقات مموزتل اوئيبت دق موقلا ناكو ءانهيدلا ]وزال لو هيف رجلا

 وهو ةليح: نآشف ىدراظملا 0 كلذكو مودجي لف مهوبلطي م وقلا ا نورعشإ

 نينارصل ىرو 0 0 سنيح 7 0 نيح 0

 + كليم الا ةقلا 0 * ل اشيد نيدلا تي راح

 كدكدراطق بابل نمترسد كباس مل

 :كرحم ءاهأب»الإ ليالك كءرالاموىجرجدلاهلم
 ا 3 ه0 ا هرقل 31 ود

 -عرشلا ةيردملا وكتح تلا ب ذك او نسمشالا نلوم ليل :

 -  لحاس انط سيل ةطوأ يا

 :يضواذلا لد اورد 0 « رج اذإ ةرام : افك

 0000 ا ريعلا لبق“ نم ىرس م 0

 م براش ١ 00 2 هدحو ين 00 0 1

 0 انا 3 بكلا 0 ع 000 000 3



020 

 072 مالظو ةريبظ يرحن ةفر -# كلاب ةقيلللا ىلا اف" تضخ

 0 ل ' رخآ لاقو
 - 1 ْ ىلا لب مل اذا ليدح الو < تحذف ل 0 ياروس

 > ىقللاو 0 هتالخ نمو * هتميش ريغ ىلحت 1 ا 1

 )داود ناب ناحتا] نأ  هلديد فورملا كبح ىلا عجرا

 0000 0 ْ ردا كفو

 3 00 ىلجلا بيك اي كدعببتساو * ميلك رشاعملا نم رايخلا ىدوأ

 00 0 اوبال مهند ا دلل را ا ةمدظع صا لك ىف اوعزانيو

 3 سلف ىلثا نا إف لال هرعت اناشساو هدأ ل اون ىأ ثاسأو
 0 هلوق وهو بيلك

 0 ال ا دو 4 دل ةيئاو لاما ذنب لع
 ١ لبسلا الو نوزهلا ىف ىوارتملو « اهنبا ىرب ىواك الا هزيخل امو

 20 لثملا ىفو كولملا طسن ىف روصت ”* برغم ءاقنعك الا هزيخ امو

 000 سالو رق ناامةر وص يوس « ةيؤر ريغ نم سانا اهنع ثدح
 70000030 هر نوح لال « لئاو نب بلك الا هزيخامو
 000 كرءالردم ' عوف لوقلا الو « دنع نامصخ بتسي ال وه ذاو
 . لين ع كاذ نكيرل الكب اصأ * ىنلا هب لسح ليعامسا زبخ ناف

 -> لةعىداركفال ويشد ىذ ةلي2 * همفد م عاطسإ سبل ءامضق نكلو ْ

 ا دداوبارغالا برعلاةماع ذا أهيف ةدوصقا 0 اكوا 0 مثتحا هده ةديصقلاو

 ؟ ةياثلاو ةدل ولام ي رقلاو راما را مرد بوعلاراسن همرغألو
 !ٍ سلو

 3 0 كح / ردقوه هولاقايفم ظ 3 ون كلذ
 : نوطتستسإ و نبذلو 1 راعشأ ان

 3 5 0 ىوربإم 0 ريصا ريغ 0- 0 طق كلذ 1 ى ضد



 ظ لا |
 الولو ادبأ ارعش لوسال نيقرتلا فه اع ل معزأ انأو هل اميبتك ىتح ا

 هل وق امعو هنم 000 هبا نا تيت لدقلا ضعإ ف

 لاجرلا لاؤس توللاامناو » يلبلا توم توللا نيسحتال ٠

 لؤسلا لذل كاذ نم مظفأ * اذ تكل تر امالك 3

 ىبرعلاو ىمجعلا |مثرعل قير طلا ىف ةحو رطمىناعملاو ىنعملا ندعم ىلا خب

 جرم ةلوبهسو هتلوهسو ظفالا زيمتو نزولا ةماقا ىف نأشلا اماو ا

 نم سنجو خيصلا ن هزه ترضو ةعاتص_رمكلا انعاف كلش لا هد هوجو عب ظ

 ىذلاو هاضرأ ال ينيب ىذلا لاق رعشلالوقنال كلام دمحأ نب ليلخال لقد 3

 هل 7 نيح نمل باودج ا 00-3 اذه ا اف ين :

 ينا كياع امو نئاسلا هل لا ل ل اوذرع 07 نإ 1 ل

 هطا ل ١ لو داوملا نأ ىبارعالاو .اولا نيب قرت ذا وتو اي

 : تيس 00 رع 1

  ممش ةياعف عو را 4 »*
 ا مق ٍ يح الا مكب اسف 0 0 8 0 ا

 ٠ ملك ا تخأي مو ملكت لِإو * ميعيج يوما لاق لق 5

 : مناي تا ريما مكقاب كوعد عاما ةشاهو ع

 : هرث نم نمودج يلسا ةلئام ٠ تاداسبلا .

 : ةي والا ردح # مهونظ 5 ]

 سلو اذه هيبش ؤهو روصنللا 6 يق 7 َ

 00 . اخ ف َت
 ايبل

 5079 سس 6 هاو رس
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 لكان 0 تدعوأ يذأا م * ىدرأا ةتنما كتم ىنلا ها مأن

 كمعل 0 قاح باب ف 3 وهو للعم او

 ينعىذ 00 اخ د #2 0 2 هنع تعد

 2 كذا

 مك ل

 و ءوو ندع

 امقوصل |

 : 0 راهملاو ليلا هدير

 ىلغتلا | ذل 3 نا لاو

 ع .ببرأ ماوقأك انسلو :

 امكحمو 9 مكر لئاسف :

 اعقدقودنهنب ورام كرمعل

 نماتلا لاقو
 ةمعأ١ از لعشلاو ينآ ماك لع

 > لشلا لذد
 قش اودارا للاوخا ريغ ولو

 هفك مطاف لثء الإ تنك امو
 9 ٠ ع

 اد له تروح ده ثناصا ةآذب

 يري ولو عاجشلا قارطإ قرطاف

 - را « كمت طفام ل1 ةراعأ
 .انألل هللاو يننملا ميرم ىنال هنع ىلاعت هللا ىضر باطما نب رمت لوق نع تلأسو لاق

 ظ ىف ضيغي ال نيب ؛ ئىش ؟ لك نم ىراحلا مدل نأل لاق مدلل ضراالا ن هه كل اضن ادعأ

 و لاق قطنملا تحاض نأ اللا ضب هناكم ثأر هتقرفذف فح ىتمو ضراالا

 ' ايضخم كسلا ىلا مونت نإ ماقف 0

 . ةيرض سارلا ىلع ادم هممتو

 0 يلا ناكداو

5 

 نو

 ان

2 

## 

 انت

 لا ردك ا ادبع

 ِ "دع ن هروجصلا فاناانو

 ناعشلا ف عومبا طا رخادش

 .قلملاب د نك انلو
 ' قدنخ لك يف ليخلاركن ةادغ

 قفوم هع ىليل مدختل

 "رد هيد نم كنمأف
 2 قةحمديدملا قاص بطش ىذب

 ' اوعدصتنا نيندالا نعحرحزف

 0 ل نمد وعلا لص | نكل و

 .امسيم نيثارعلا وف مه تل

 اندعأ حبصأ اف ىرخا هل 0

 امدسعم اهلع قرخالا دج م

 ”امصل عاجشلا هيانل اغاسم

 ا يري م رو وا هب ا و هيمو 2 1-7

 ًِ 2 7 ' 21 ٠

 1 اوف : - ١

 ْ امد مد سعال م



 ككل

 3 نمل ارقي : باد مك 0 1 0
 الخ تاب هلا محازب م اذإ #َ هؤانإ ىنصم مولا تخأ نبا نإ و لاقو

 ا 0 للاو ههملع لع «  هدا ةادشلا لاه 0000

 007 ندد 0

 ظ ع ىزأ كلو اكضم + ؟دأىف ىل نوجاحلا كوئامو. 3

 0 0 . رعت حول ليكلاو ارفع

 انيفوب ال 0 نإ 01 * نوختماضقلاو انوار دهلو 2-3١

 ره ف را دعمنب ورمل

 عيطتسف ام ىلا هزواحو # هعدف ايش طتست ملاذإ 0

 عولودت وم واكام صا 60 0

 ْ 5 ١ 00 ا عنقمل ل

 هس انعوانهاهئىرجف وطلاق ضلوا ٠ ةااكدا دلك وا 2 007

 ْ انفد حلاص نف هذ ىاَو نو 0 عاد تاروعا: نع ربو يش ٍْ

 د ةنضاتخ سنار حارا مار أ ةمريس - تدكو اذ[: هوس

 ل هةفرت الك لد تارا 0 هنم نكف كذ نك دس

- 2 ”7 

 ديوي لد اذ هضراتنوا هنيربو ىلغلا هيض كلا نأ هس 1

 لو ايداع اذا كادلاسخ 2 مادام: ماجلا هيلع طقضال أ هل

 ةلاصيخ نمو ايم و نيتقرف تقر 1 هريغو ماهلاكر يطلا ن قلم فرع ةيع :

 قش ىف ةنسلاكلت ىفرطملاو بصخلا ناك قارعلا قش نمىذلا بابلا رطملا بأ اذا

 لاصخ نمو نادابلا رئاس يف ماع بصخلاو راما ناكت يبلا بناوج مع اذاو قا



 ْش 00 3 :

 37 0 م ل :يعالرام 0 8 لا 0 الولو 0 ردكم 1 5 سهدلا

 0 | مهتلسا نمو نى انلا 4م ذأ وججلا هي نأ ريغ ن ماده لآ لاك كلذ

 1 1 |هولع نيد لوءمج الو اهالع ن ملع كالملا نور.ال ر>ور دييعلا نءةبعكلا الع ٠ نم

 ٠ .نونمال هيلهالاف اونكو طال اولخدب مل ءاحاصلا نم لاجر كمبو كلملا نيبو

 ع دلسأ يف ماعز 0 كيم اعل سم ات هائل نك لوا ناك ةيعكلل امظعت | هذ سم اب

 ١ ْ صهدلا هحو لع 06 1 نم بر ن م هدجن ىذلا ء امشلاو ةكربلا مث 5 يزقلا كديع نا

 0 ماقأو |عانأ الا ةح ٠ ضرالا 8 عد 1 نأ د دع ءافشلا هيف د ب هياع ميش نم هو

 ليجسلا ةراجملاو ليانالا ريطلاو لي 2 نأ زكي 3 ماده اب د | 07 بر“ و أهدع ع

 ُ قملا تيبلا 0 كلذلو كدا نيد 5 ةوأنإ ىدؤا ١ ال ًااقلو انمأ ف ملامعاو

 0 : كلذ ىف ةيمأ نبا برح لاقو دحأ دكمب مارح لزي م هنال

 شيرف نم ينادنلا كيفكتذ حالسص ىلا له رطم انأ

 شيع ريل تاد- مه رطم أ #2 مخيف شيعلو .موطسو نم 0

 7 000 نا. نمأتو 3 أدق تزع ةدلب ل ْ

 0 هاربا 0 نم اردو أ فاو | ةناد هتننلا انام ذاو ) لح و نغ هللا لاقو

 1 ْ كتب 00 ىذ ريغ داو ىترذ رد نمت :كسأينا كو .ر) مهاربا ن 3 ةءناكح لج و زعلاقو

 | نا كلا نم * مهفزدأو م خبلا يووم + سافل ن هه هدد ءذأ  لءجاف ةالترصلا اوةدعدلا ادب ب 3

 5 قو أبيبط 0 وا رح ظمأ" 'ليق ا 4م َِط ىف ) ةنيدملاو ركع مهاعل

 ااقبأ ت تاعحاا درا :اطيح قو ارككش قف دجو : ىتلاةمدنلاو | درع موا 17

 رح نم« لدقو اءرح تاءح نيح
 02 ةيربلاو ىوخلا كاش كا تيطم 0 نك

 تا .تاقيط لع كلذف ةئدئم هه دن نأ ن 2 تدعو فاشن عدلا كدزع دال ةدلب للك

 ا 0 9 و هيلع هلل 0 نا لوس وسدلو وسرا ة حلا ناكامالا نادإبلا نأ



0 0 
 كلذ الها هركو ةكا اننا ةماق انالاب مديشرلاناكدقو ز ارهال ةمتك هتحئار

 0 دالب 33 و كداليت نم تسي نيم 0 ريمأأي هقدصو 00 ب

 00 مث امره م ناهس 71 نير يش مل نا 0 0 0

 امم حوضن نم اشو حلب نم أي يا م 0 ءادودلا ةيربوملا : ملفا

 سورع تدب هل دعبل ةار تيطو هب 0 ةرمح كلذ دحتف هلهأ ىلع ناو هل

 م لأ دنع نوكيب يذلا عقتما يونلا نأ ي يتح رادفال
 رعأ ىلاعكو هن وهن "احبس لاو تيطلا . ف مدنع نو ,

 دا ب

 د

 0 ف 0 ةرضعل فلاخنإو مام م ا 0 5 ََت

 0 0 فاتح دقو 0 ورق 0 ةاماو 1 9 2 2 3

 نيدو أمدببام 0 00 رقبلاو 0 00 :

 نأ نم اهجرخ الو فالتخالا ب 0 براقعلاو تاي 3 د

 3 دو*و 3 هم ا روعشلا :

 ىهو مثالا الو دفا 0 امون هذ ىّتح ةياضلا ة 3 ءاملا فااخم

 مامح نيزفسلاو 8 تاشررلا و 0 حالو 5

 يذلا اجلا ىلا جد ايف ىت || اهرخ 0
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 .بورغل ذن مالا ناةسارفلا جس 3وديللا معز دقو (لاق) مسالا اذهب الا فرمبال

 مانعا بقان انمنمو قابسلاو لاجرال ذخترام اهنهو توببلاو ءاسنلاو سال د اجا

 00 لدتا الو اوم لدعا طقاا وحر 0 او سانا هج

 اهذخت,نا قوف نوكياال سانلا مفدأو اهدحت نأ نود نوكال انلا لفسأو ماما

 ل تلا ةورش مومع عم م ماخعاو مايحلا لجرلا ىلا ماجملا نيبام اهذختتإ يتش يهو

 نايصالا ىف كلذ دجت من ماخاب مهنم ةنايص دشأ الو اقفش دشأ مه هنوذخت امم ءيش

 يف هدجت امءاسنلا ف هدجتو خويشلا يف هدج ام نايتفلا يف 00 لولا يف هدحت اه

 مجخو ةروع هل ربظت يذلا ناويملا نم سبلو 0 نم ماملاو لاجرلا

 ١ نأ لاحلا لع تح ' نوكي امم كلذ نوكيف كلذ ه ند ر انكار تاك !اك بيضق

 ّْ 5 راو 0 ما نا بجعلا نمو ريهز نب ينثم (لاق) مرود هواخدب ال

 ْ 1ْ ىبزألا تب ريشإ نبا هدشناف

 | م رااخ دل ميسو * ةمام لكل ارخذ ةتددعأو

 : أ ءانانامطاب ايكو 3 فاروامالا ناب رثن ةحاجدلاو كيدلا ناغاع ناتسنإ ىاز يتمو

 ' ىريل هناو بلكلا عطل نمو ةبنذ ةيغل كيدلا وسح حبق نم هشطع بهذ اعطل

  باكلاو كيددلاو همم ءاملا كلذ يف نوكي نا ىهتشيف نانر وهو ءاملا برشإ ماما

 . *« لذاعلاب الو رضلا يتمد * : ناطا ررخالا وأ لاق © دافسلا تاط ىف

 ١ دنع نوكيم الا عدوأ دن هنأ ا  اذاف دلولا ىلطو ءرذلا هين ا ماخلاو
1 

 ١ نادملا نم كلذ دل او ص وخلا 000 بدصقلا لقو شع ا دا دعإ ىف 1 دقن ل

 2 نيوتن تف نمع

 عضوا يفو الخادم احس هأحمستب و كلذ هأ ةأم ا ضوخلا المعل 0 قاف اقرلا روخلا

 و هع سر يغ افورح ةصوخالا كلتا | صخش ملقما .اهلا نام دق هاعئطضا وهاذا دقىذلا

١ 
2 

 ص ” نضدسلل ادنسو نضملا بتدح ع ادفر نويل 0 أ نم هعنمو قمببلا طظمحتا

 1 امنايفريو | وام اند ةصوخلالا كلتو صو*مرع هلا كلذ ناءق 0 7 و ناكملا كلذ نا رواعتإ

 اميمئابط ن لا ىرخا ةعب ِط 4 ناندحو لوألا اع ط اهع نايفننو امانيطلو

 ْ كل ةراثالاو ةناضحلا م اميماحرا نم هَلْ اهلا امهاوقو - ةحئار نم ةحرختسمو



 ا ل
 ا ىلع نوكيلو ناكملا عابط امعئابط ركن الكاو عضولا م ةضيبلا ر مك /

 تاصفؤ امضيس تقرطو 0 1 ا نا 3 ” ةيالصلاو ةواخرلاو ةن اعملو دّربلا نا

 اللا هتمتصو هتذخلا ىذلا ناكملا لا 3 اناعو هيدعاذت ىذلا عضوما ّىل تردد ايماطرا

 ريغلو نع لطوا مآ نوذأ 4 تمر امرا 8 كفضاع 2 وأ ضاق دعر ابعز 34 نأ

 0 رم طقفسل ى هلا ا 25 كسفو نمدبلا هد:ء قرص ور دعرلاو هن هير اتخاىذلا | مو 3

 أيقاعتن نالاز.الف تاكا كلذ يف ضيب لا تءضو اذاو عورأا ن م اهينج توميو ٠

 0 ىذلا هن هنأ هدمه مو همأنا تاو هادم ضبا كلذ غلب اذا د هارواعترو نضملا :

 لياق حانملا ريغص دلملا ىراع خرفت خرفلا نع ضيبلا عدصلا هيخاص رد و هيلع

 اهوا هناوه ق ىب ص نم هحنورو ةضي ن< هصالخ لع هناذيعف موقلملادسا» ليل 1 "1

 ناالا 2 كلذ كنع الو 5 الؤ ءادغال | 0 اهقولد عسب , ال نيخر هلا تأ نابع

 نايلعيو ابفاتت را كعب قتمنلاو 0 ءاديثلا 3 ةلدصوخلا عسقتل 00 اءرقولح يف اخف

 باعللاب ةلفرو ملعلاب قد نا هنادغ لوا َّق هلمتح 1 5 دس ةلصوملا ع 31 نا ل

 امياصاوح عبط نا نايلعل 2 ايللا تاغللا كلذ لومسل مو م طلا 16 هاو "

 جاتحتو ةيوقو 2 كك جات ةلضولا نأَو ممملا مهو 00 ءارتسا نع ف ضل

 يهو ناطيملا لوصأ حورصن وم نالك ١ يف ةيالصلاو ةياتملا صم 2 تأ |

 غب دما دق هنأ الع اذا قح خرذلا ناقزنف ضصلا اانا بارتاانيدبو ضملاو حلما نيب 1 :

 رادعم لع املاو بملاب هناقزت نالازب الف ىرطأو قىوتأؤف دل رطب هاقز تشاو :

 ١ ْ ظعمالا قاطعا كو هنأ الع اذا ىح |[ مو ضبو 0 كلذ با ار هتئالخ ه غاب مو وق هنوق

 ْ .هبايسا ناو تمب دق هناذ .نا الع اذ إ قىت> هدوءتيف طلال | ح جاتحيل مل عئأ أ ضعل هانم

 ا غابو طقالا ىلع يوق اذوذحم أعو ا طف 00 خا زا

 .ةييحعلا ةمحرلا كلت عزت 7 هد أءال اميل 03 سس ا يقل و ةنأف نكلا 0-0 اذإ هابرض

 ينضلا كك اأو 2 كالا نك نالهدبو هياع نكم ملا فطع | كلذ نايسنبو هل امج

 هده لعو 1 اللا اد ىلع انا ١ ءادتا لحعلا نايدتد 7 هيلا حاورلاو هياعو 1 7 ٠

 اربخفو لدتسا ن ىلا ةلالد أمباعجو امهأ هو 5 مق سع نم ناحبسسف ت
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 ل 01 هر>و واه سدأو ءوتلا 0 ف وأ ع قا ىنعم ف قزااو عرق 0 فقز

 000 0 همضخ ف 00 نأ 0 0 01 م سدو كلذ يع ف ةرئبأاو

 0 00 00 اناكاذم 0 ةدالا اع د ىف هاذلك 0 1

 ل هجارخاو ةفوج ىف ام ماهلا بلق ناش اذبف ةفطنلا رورم ذاذإتا نم ةفطنلا .
 0 وس يف جرفال و هل جرخال ىذلا ه هوو ةيحر هنأ ىلع هجارخا ساملاو هلاخدا

 ولا فمي: الو *ءقلاو لكالا »لإ ف رس الفستدلا نمضرع اذ نانالا كلذ: ىرت

 3 رت لصأ ىلع جرم ىذلاك ةفآ بيسإ ضرع ام سيلو ةدشلا 0 ىلع نيحلا ىف

 ال ضرع ضراعل هناجر امهمال هلك كلذ فالخ ىلع باكلاو رونسلاوةعيبطلا

 ا نمدكف تاكادس نا دود ُ ضايق الاو ربوثتلا نم وداسفلا نمو سفنلا ثبخ

 و هنم هيلا ضفاأ ءىث نكي ل كلذ هعرذ اذا ناسنالاو هيلع نيصيررح هل نييهتشم

 قد 0 الل فلا هه ىف فاك || سيلو 7 آلا ضعبل كلذ كتلكتو ءاقتنسا

 0 دا وه راو هدام هغضم 'تداجأ اذاف عرج صعش ابلك 2 |

 ال كلذ يدا الا انام 7 ا كضم د 2 اغبحر نوكي نأ كلذ

 رت ىذلا م هوجولا نم هجون درك الو لب اق كلذ نم مرفاملا دنع سلو اعلا

 .ٍ كعل هحرمو هحرف نمو هحاتجب هيرض نمو هردصن هعاقتراو هند كك

 ةل_صملا كلتو نمانلا 2 هيف رتش يذلا تقولا يفكلذ هن رعي 5 هنو نم غارفلاو

 1 | ةوق ف قاما 00 يذلا نامالا نال ناومملا عسي# 8 قومي

 لاو لكشلاو عتق , لرتتلا ىف زارا تفرأو ةنلا عيجج ىف ابماود
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 ف 0 1 0 هولا 1 اهدحل 00 م ' بورَص لا 7

 اك اهلك هلا صخ> تثتعءهج اذا 6 و كلا 0-5 4-3 ىرخ اا

 2 0 قاعأ 0 عيج 0 00 |

 ءاقلتالا نايناللو تلتاو 3 ةغارملا الإ سانلا نم اه يك الرام 3

 ّْ ب ال كلذو تقلا كلذ ف 0 كلذ ناكما يف ل ع 1

 00 8-5 ىذلاك كلذو هلك د 0 ا رع 1 طرغم قبش

 )0 كك | 0 ملا م سا ؛ لزتلغو و

 هنرتو عل م ا كلذ 2 لازتال هلأ ضع هيودم كالا ق :

 عنمل لك هتمنم هيف ةعحرال اماطف هتمطف ص نا |ملع ىنف ا ّ
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 3 تزيعلو 0 سيغ 0 عزا 8 5 رفعأ

 إ تا الملو هةخارف 9 َْق ماَخْلا لم رم ةريسلا هد لثم لعو

 7 يغازلاو ل أل راو راغا نبدا للا لغيلا نأ كلذو ماخلا ىف ةدومت

 0 اسعار تيحنلاو هدأو نا لوطاو هلسإ ريك كر :تاشرولاو مارا نيد ١ ىف دل 3

 5 اضعل أهضعل ترص
 أ دك مالو ةيف ريخ اى جاع - نص صضوقم دلولا

 1 / هدأ

 : جات رح همام ملا مأن: 1 أمفلتخ >-م9 نو مهم نيد تحواز 8 كو

 نالعو ىنادرولاو ىغازلاك اكرتشم كى ناكاذإ ماحلا
 1 ا رظو نول هنأ رغ ىنادروال

 0 يف ةليضف ىغازالو 1 ىتح هيوبألا ربلات ةرقزالاو ليدهحملا يف هلو خارفلاو ندا

 ١ 0 لسن ىلع مالو هذال ىلع سرع ةلعو هن6 يف ةدايزال ابيس كلذ راص

 | رلافتخا ا مولا رن نو ةراكام الإ سيماوملا اهذحأ نيم ىلع :رقبلاو

 عاقل الاوا نانالات ةنوح فا ماحال ةلبضف هدف نالت الو دفا.ذ امه نكي

 ارو  رمراجلا لجأ راس نيب نأ' ىلعو لوبقلا فانصال ماعرالا عاسناو

 | اهدتك أنضحلاتاءاس نأ س انلا 00 يي

 ّ  لفكت ىت لا ةأ رلاك يف يثاالاَو اريسي ائضح رامبلا ردص ىف ر ذل نضح اغإو ىثالا لع

 ١ . مرصناو 7 نمل ”عذادإ ىتح كيرحتلاو د_بعلاب هدبعتتو هضرعتو همطفتف ئصلا

 7 واس بارشلاو مامطلا ىلإ وجات ثييلا يف لايملك اغارف ضييلا داصو هتقو

 )هيف هبشأ امتو ىتنالا لعن ضملا تاءاسس رثك أ ناكاى ركنا ىلع قزلا تاعاس ك1

 |آ 00ر0 اج اكو ماخاب ةرضصإلا يف ىلا مأمإ وهو .ريعز نب ىتم لق سانا مام

 1 ل وهلا مدنع يج راذناو ريخلا ةليخم هيف تررظ اذإ ىحراملا ريبد افراع 0 افذاح

 - دقو بادهلا ءوسو ةلوصنلا ة تامالع: هش ات ربظ اذإ بوسنلا قيرعلا ريدتب 1 7

 . ةيلعاا جاتن انايضف اقوة نم نيدياو؟ نييشيرت نا ملك نأ نكع

 لف معأ ةلفلا دالوأ ىف طوقسلاو رثكأ موف ةباجنلا حاتن تنأل ةلفسلا جاتن
 | ىإب دقو ةيلءلا الإ دايال ةيلعلاو لسلا الإ دب ال ىلفسلا نوكي نأ بجاو
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 لاق 6 برم نم الجر نأ ىعدصالا متز دقو حب َّ را و ليخبا ىلا 1

 انناف ا وها واما وخلا ظناف برعلا نم ارنا تر " اذا هل نحا

 ديف اماع ايكح كلذ لعج ميكحلا و ىدوملا اذه ناك ناو مهم دحاوت ويشلا# 'ىلع ا

 نال هسفنل راتخ قسيه 0 و رجزلاو فيوختلا ىلا سهذ ناك نإو لوقلا يف فرس

 الا ةأرماو لجريف ع ا أل ريهز نب ىث» لاقو نسحا دقف ةان رثكأ 1

 ةارااك اه هرك ذ الا ديرتال ةماج تبأو مامحلا نم قتالاو ركذلا ىف هلل« تبر دقو

 هلا رعأ كيارو ةررك ل د ا هال ةماج - تيأرو اهديسو اهجوز الا دير

 ايئارو بلع سل ديدش د رك عل ه7 ل مالا ترو مالا

 ةءاج تك الا نيترو ا ملا دصق ةعاس م راذ لوأل فيز

 ريفا ع ما ءاسنلا ٠ نم كلذ لثم كيارد هودملالو يك نكميهو جؤزا

 تبارو نضحن وأ ريدظي اهركذو الا كلذ لفت ال امتيأرو اهارب اترك ذو اهرك

 طمش ال 2 ََت 1 0 1 0 تاوو 00 0 0

 ا 0 عدم هن 000 هطمش ا 0

 لحل يفو تح اة تا دل نم تاقاحسأا ا 5 فانصالا هذه تا 1

 لاجزا ديريإل نق ها ىف ءاسنلا د 00 0 1 و نيا والد ن 5

 ترو جواذب كال راسا 0 اناح تيئرو ادنأ 0 0 1
 هدر ركل تو ار ا ا 0
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 ءارو ريهز نإ ىن لاقددلت مل امن ًاكمحر ةكبش كلذ نيبو اهي بيش ميغا ناكف

 عمو هذه عا ورو تالا معو هده 5 نط وهو هنم اتضاب دقو نايشا هلا 0

 3 م تك ل11 1 ضب قا تأر وةضيب ضيبا يش أ تارو كلت

 تناكو ا 112 دنع كلذ لبق تااكدق اهنال ركاب هنن مو ايف كلذ مزج 0 هنأ

 ات تدتشاالا كذامل ضرعي مل لزتلا ىف ةمام ا كارو كاذك ضي

 ع 0000 ٠ براشلاك اهعدعإ ىتج ةنم هتفداص نأ شت ىتح عرسلو قزتو
 ا” 000 3 تاكو تان تانو نين ونو نون لزنملا يف اهل ناكو ًامئار نيملاىف الج
 اع نم ةدحاو دارأ هتارتأم لذ ىأ هناولظح نم ملي دسقو هيأ عيمج نم هو

 0 ا ا اك

 اهريغ ىذلاام داخل تاقف ام ضعبل تفاز دق يثنالا كالنأ تب رفا نهارا ثيحن

 تاقفرهش اذهل بهذف لوطافلا نم اهجوز تاحر ىنإ لاقف يركلا قالا كلذ نع

 ىلإ هن لوح مث ماهملا 5 مرار ةمامللا تلو دقو ريهز نبا ىنثم لاق 00

 : ايوق لهنلا ريثك رك ذلا تيأرو ثانأالا ىف كلذ لّثم لعش 0 تءارودخلا

 ريع وأ ينثم ددع 0 عامجا و اللا نم رثك اذا لحرلا ينصب ام ىنصي مث طمقلا .

 نايف فاذملاو قالا ىلا رظنب ناك ينثمنأ اومعزو سانلا ىف هلثم باصي امت تظفحام'

 تار دقو لإ ةيلطت م ولاقو هيلع ءولغأ ماع م عاّشإ | اياد 7 ةناغلا نم يجب 0

 ىرتشإ اميرف هى ردا هل اونطفف كلذ يف سدب ناكو هبا ء ىلا ةمالع هيف

 3 رع رج جدخ لا 2 فخ 1 ناكو : ًَ اغلا ن م لجرلا دنع رمش الؤ هثثو ةفصن

 7 0 ةرسشء ضي ماملاو لاق امارات فاحت مرئاط ناش ىف ارظانن اذا اناكف ظ

 ١ ةئسلا عج يف ضاب هدبعت اونسحأو ةيافكلا هأ اومن هوائةحو هونامص اذاف ةنسلا

 ش ضيف ةثحلا 0 جاجدلا ن هو نرش الخ ةنسلا لكى ضي» ةحجاحدلاو رو

 ا" اج 0 0 هذ نيتس م ضو جاجدلا نم , 0 لقأ 0 50 م



 فنسأل
 كلذل 5 امارينك ضاب اذا ها مو 1 فا نبي ص نضيباع

 امأف هالعأو ناكم قئوأ يف ابتي ينبتو ةنسلا يف نيتيص ضيدتت فاطلخلاو لاق
 مأ٠ ككاو ةكشلا ف ننس ندي 01 ا ىربلا ماملاو تكاغ رطالاو تخاوفل و

 لاطامف اهبسالو بشعلا نيب ناضيس اعفجاردلاو جينا 0 ثنا صرقج در
 نيك لب فيطلتلاو ديددتلا د نم ةضيبلا جرخ ماع ب ريطلا ضاب اذاو ىوتلاو أ

 : و ددحلا 0 0 نأ لا ع عرسي ناثلا ناكو مظعالا تااملا 00 3

 و ةيساف ريغ رشقلا © 4 0 ددع ل 0 0 0 فار طال َن

 يفو فاملاو رغصأ تاررداو 2 نم داود ىذلا .ضعبلاو لاق ةدماج الو
 زوالا 00 7 ماو 0 5 5 0 وكي د رخآ 5 0

 را نأ 2 آلا هجولاو طق رم ل ا نم ضرع دق كلذ :نأف

 ْ لاق ضببلا قاخ ضيا 0-0 نأدمل كد ةخاحدتلا 0 »لإ طق جورف هنم

 ةضيبلا ةحاحدلا نس كلذلو ءاتشلا ف هدم اجورخ ا نوضح ا فيصلا

 00 سلا - ضاع اكو لالة رع

 نأ 3 هل ا 2 00 0 ا لامث ان الا ل هل
 4 0 هد 0 5 تروا ةاوج ف 2 هادا 1
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 هيض نط تل ناطر لا لسو ذا لأم فوك
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 ْ ا اعلا 1 انس لع تناكا امر. ىتنالا ناف ةدبللا ف هلك 5 دما ىف

 00 نا نوكشي ب ألو ًاضيب كلذ نم يشتحتف نامزلا ضب ىف ركدذلا ةهج نم

 | ضي و لاق كلذ / يفت كن 2 را فالح 0 ف هحر 2 و لاحفلا برب نوكت ةمعطملا ٠

  نوكيو با :اوملا حت ةةنثو ماحرالا علت 0 1 ءامتلا دالوأ كاذكو رام يطل داك

 أ توسل جرفل هتاصوحو هنيع ةدلج قزاا حيف رار قر ادن اشم ما املا ليه

 - نوريو ىاثلا 5 مل نوقثي م ءاسنلا نم ه0 دلو تايحن نوةثي ال مو راو اع

 ترو مرا ن ف هاهم 0 اذ ل ايش نابل ءادتبالاو ب امشلا هَ َط نأ

 . نونخ ال لكلا ىفو ركذلا ىلع مهفوخ ةدشا وه امنإ كلذ نأ نظأو.ةئراجم ركب نأ

 ؤشلاف ورث 1 ِ 1 | ركبلا ناك ناذ 9 اوم 3 ركبنب اركبلا ناك ناذ رك ذلاركبلل
 ا عل الو نيركب ١ نب ا 2ك كر ناك ا ايوا ل ريهز ن نسل 0

 ا ا كو شفنا 1 ذا هناق مأع لا 0 لاق هك .اع مزجأ ان سوسلا

 7 ءاملا ف لاتعاو ةحام ب م 0 كفا ذأ هنأف زوالا امو هحانج برضو

 1 0 ف 0 هتاخ مث توا ف دو لاق ء,أ وهلا َق ماعلا قرع 0 هلم حرم

 را 0 ةمأ 00 كالذ نم لأ ىفث م 0 صيب 00 مدس ل ى

 قب 0 د اذا دعرا ناذ دعر توصل امإو 5 ا نء. 0 هلال امإو

 مقرالا ىلا ه-فنب ىرالا ريدطإ ناك ثبإو نزف ادع الإ عقاو ضرألا ل :

 00 30 5 ةدبع نب هيقاع

 5 0007 باتسل / هك 0 نب ضحادف 0300

 بسد 00 اهقعاوص 0 . ةتاحس ا تاَض رك

 ظ 00 00 درك اغإ اق ناو 0 اعطت و 0 هلا دفاست نأ 7 وبلا

 ْ وضعا لق ايأ تدفاس اذا ماهلا ثانإو لاغ امله .تروف را ءايلملا رأ و



 ] (هد)
 رع هناو خارف نيا كلذ نع نودي 3 نكلو كلذ نع ضيبن

 بابش ىف كلذو اهل !اياب مايأ ةنال امل ت ترم اذا 3 هلا قاخ ليبكساو لاق علا

 2 ةيحات لا نم ةرفصلا دب_ح و 3 تكول كلذ ىفو 0 وهف همم نانشملا ىف امو:

 : ةعدلا ايف نيام ! مف اهر اًمرش لوأنوكي "قرح دال فرطلا داعش

 :ةرفصلا ىدتف و طاع 16 قا اع ! خرفلاو كِر هلو جلت ىهو مد نم 1

 ع نمو لاق ندملا راع نم ربك أ نوكي هدحو سأرلاو مايأ ةريشنلا هتاخ

 8 .انصأ اد ند كلش كلذ ىربخ ند شعل ا 4اض 3

 طم ا 00 0 ا نم - رحب دقو نمال :

 لاق ىث وحاألاو | كد نيحورفلا د نوكي نأ ماحلا رد انياملفأ اموماحلا كلذك (

 0 0 تاللغرطالا ايف ثاض تالت كح ا :,م اههابشأو ةمايللا تضاب اعرو
 نيخزرف ةمرا مه جرخلال نكلو تاضيب ثالث ا اعرو. نيتضب : نيل

 : ماك هيلع لو | لا 0 كعلا الإ ؛ صيسش انإ 5 نطملو لاق طف 1 ناك

 ل 'ضيس .يهو ىف :ارخ الاوأر هاهم ذدحأ نوكي 5200

 ةعب ل ند ف نسر ىرخخالا ضي 7 < ةلمأو ايد 6 : مر ا

 0 لاعلا ن ا ضرعلا ىذلاَو نام 3 فال خا ردق ىلع نرشملا ىلا 5

 .انل ريظي لفرحلل لك أي اهم :ريلقلا دانحا عر خارفلاب رب مالا و ضيبلاب 2 م

 .تامعل أو ناناص ضي هناف ف اطأعا 6 هيا هل ُ ريك 12 خرشو ش

 جلا ا نضحب 1 ل مسعد لاو اوفاتخاو لاخرف ل جوي ف .تاضيب + ثالث

 ْ لامكسا وا 5ك لو خارفأ ةياللا اذ جرو نضل كف نورخآ 1 لاقو نيت

 5 دنصلا نع تئديعلا نف اهمرتعي | ِ الإ كلذ نّ نورخا 1 لاقو ةنالا 0 ْ

 ةيبرتلا 'ىدر قاما ءيسرئاط تا تعضلاو ولا : هال

 هرشلابا] مهلا ةدددش اهلكل ن ل ريصلابالا دال وألا ة 2 لع ناعتس



 ليم | ريطلا ن م نوامو لاق كر ىستكي سواطلا دب 2 ىدتكي رحشلا م 5

 (عوذ) ظ

 خارقل !معاضإدنع قمقملايف اولاق كلذكو تعاض اهلةرثأ تاذ خارفلا مأ نكت ملاذاو

 جرخ ىذلا خرفلا اماوا رار نع رذحا اولاق اك قمع نم قمحا اولاق ىتح
 "00 ردح تاقملاو هي راو هلبةثماطظعلا رساكاملل لاي رئاط ىهو ةفاكملا ناف باتعلا

 | نير اع نحب ورف طسولااماف كلذ 0 زوالا لم ةثلا ميظع رئاط لك كارا
 ' اعرو نيتطدب ضيس ةادملا و إلا رقما ولا تأ زملا قانعأ عاتمو ةادملا لثغأم 8

 ا

 1 0 1 نارلألا دوجلا.ن نايقعلا | 0 اولاق 7 ةنال نوم عرخو تاءضيس ثالث تع

 | نارطلا 0 دنعأمشعأ نماهخارف درطن لأ الا فقعملا 0 و ىبرت

 الو كلنا داهملاو ةماثلا هر 0 ملا نا موت 0 را َ

 رخ دا حاوي زاوبلاوةروةدلاو نيها وشلا امأ و نابقع ابلك اهم :اةتارّزااو ٌجامز :لاو

 .ةروك لاو نذملا ثانالا يلف نايرغلا | زار ةررز كلا نود نم ايناق زوالا امأو

 |0000 22 شيب ناني امهم . جوزلا نأ دل ار يملا تلعأذلا نأ
 .لكو ةيبرتلا ىف امه كلذكو ىتألا رخآلاو ركذلا اهدحأ نضحبف امهياع نيتمو قم
 0 الا د ل. الو ضيبلا وت لا حتت الو ةنس نير شعو ًاسخ شبيب امهتمدحاو
 املأ ضيبتو 0 الل سا ايد ضيفتام لواف سواطلا امأو لاق نيس تنال
 أو طقسير جشلا تروا ادب م رأغا نمزيف هشرر ىنلبسو اطلاو مرا نع

 : لو ضوبلا هيلع لهشو ناربطلا كَ ب ال هنأ لجأ نم 2 هن 2 يي سلف

 2 1 كلذكو مجاجدلا حك ارفك جرخب جرادتلاو سواطلاخارذو جبشلاو جاردلا لثم

 | لق أمسشن ىف 0 اهعاس ن م طملت ةيساك ضيبلا ن َّن هج رخت أب 9 ملكه ده ناف ىن وصلا ظنلا

 ١ :ىف هتممطأو نيعم ريغ رن ترم خارف الو ةجبقلا شعم دايصلا اند اذا

 9 ادملا ند أعم نمل خارشلاو | مشع عموم ىلا اعوخر ل خارفلا ردك أهعيتم مف

 | ١ هل 00 رئاط لك كلذكو ةءاد هاو ةلالدلا َه هكئكس ةجبقلا نا لعو اهم 1

 ِ نيبو اهني ام ةبارقل أها رثعا اهإ اذهو هرصيف 2 1 لجعيو ةوسكلاو



| 

 حام تاومأب ابعد ارق تلعن نان رسول ا ع 0١
 لغتشت يثتأألا نال ركذلا نم امضيدي رفت ىهو ضربت جبقلا ثانإو لاق اهيلا نممتجم ا
 0 ىلع ةوقاب فصو 0 جيلا و دامسلا تاطىف ركيذلا ةءاط نذملاب .

 اهضيب عضاوم بلط نضحلاب هنع تاذش اذاف لاق روذصملاو لجحلاو كيدلا فص .
 ضع لتاق اذاو ضيبلا تقو كحل ذآ ىفامىف ىلا هَ كلذإف هدف ىتحا :

 ضرد !كيهوا كنان بااغلاو دوقيسم 7 بواهلاف 5 .جبقلا هل وكذا

 هلع مت ام ام رثك اف 5 سرع كيد كلا نيب لخد اذاف جيراردلا روك يدلل ٠

 : ةووك ذاماق تبايعألا هذا لل ضرع اا سانجالا ءذله ةروكذ داذسو هدفسل ى

 دنع ناكو 0 ةهج نم ضعل لع ش اهروكذ ناف ماحلاو ر زانللاو 0

 نم ها را قم رخ الإ م ع اهدحأ ا ناره يئعشالا حابص نب ب لا

 اذهو دئاسلاهنمد رام لثم دقانتلا "نم سرب هوفشلا نوكي نأ ديس نموها

 ىلا لوقلا ان عجر 6( ةحوا مده قف ةيأآلا سانجالا نم ريتك يف 1

 سانجأ ةرششعةازبلا نا قاعنلا بحاص معز هريغرك ذب بادتنا ريغ نم مايلا (ركذ

 امنمو ريطي وهو الا مالا بري الام امممو ةمئاج ةماملاو ةمامحلا برضي اماهنف

 ناصغالا ضب ىف هدجي نأالا هموثح لاحىف الو هناريط لاح ىف ماحلا بت أم

 خال مالا بحاص نا 1 ماد ىلانحا دف راجشالاو زاشنالا ىلع

 راغب ةهدض ف ا وه ةازللا يأ ءاوهلا ىف يزابلا 0 لوا ع

 ”رثدلا لإن لصش هوت لوا قف مايللا نا كلذ ل دالك ىزابلا نم كلذب م 3

 ناريلطلاو يركلا ىرن وبف رقصلاو بارتلا نيبو ىزابلاو مخ 000
 فاعذلا ممللا ىأر دف نيهاشلا يأر ناف لءاضتيف قرثزلا ىربو امهنم 0 10
 عبسلا ى ربو كلذ اهزمم الف ريعبلاو سوماجلاو لي دنزلاو ليغلا ىرت ةجعنلا 0

 يرتم عنشأو نيملا ف لوهأ ىهو مئاهملا كلت ءاضعأ نم وضعو كلذ لبق. هر

 أها رتءاام لثم احل هنم أهارتعا. فذلا تار ناف. 0 رببلا تالدكو ةفاح

 اك نإ ناتو



 0 ظ

 ”نآلالو 0 نع كلذ سلو دحاو ناكم 8 ةعومجم تناك ول ىيانحلالا كلك ل

 | اهدلع ناويملا زيت نم هيلع تعبطام الا هيلع كاذف ساو مظعأ 1 منشأ ران

 قىركلاو ىزابلا نيب. تلصف 5 ىزابلاو ىزابلا نيب 1 لصف نا ركدتسم سف

 ] دل ض عأو لوطأو علظفأو منشأ يكركلا راقنن هنف سلام برضت 00 ناف

 نورك ذنامةنطفلاو ةكرملا نم ماحال نوكي فيكو ( كيدلا نحاص لاق) ةئاببل راقت
 5 نم نم قرخأ برعلا لوقت كيدلا بح ها اب اونوك )تدل ءاج دقو

 صراالا ن ديبع لوق كلذ ف لذ انتو ةناج

 لماما امضو ترع *. امك مىعأب ع

 ا ةمامت نه رخآو مش * نم نيدوعاهل تلمج ٠
 | ركذف م رثك أ دقف نورخفت هب مث أىذلا "ذه كما نم ةماحىنع ام ديبع ناك ناف

 1 سم نع انعإ هنإ مللق نإو ارضردافاو اينتفعأ هعمل بماكحاو امض عضا وأ اهريبدب

 ' ديبعو ريدتلا نس نم مالا ضمن مجرخأ دق ىربلاو يثحولا ماهلا س اندأ

 7” نامز ذنم اتاي ل ا ( زن هال تادخ ولم امس نود اءامح صخ مل

 ١ امنأالول لاق من م ماحلا عذب نأ دار 8 يلا هللا ىذر نانع ن تاع لان تدب 2

 ْ هو نهذخع نم ل 4 اما املا ىلع نهوصق نكسلاو احدن تامال 5 "هلا نم ا

 ان ونور و راقلاوةنهارملا باكاو راطشلاو ثادحالاو نايتفلا نم نم بعلو

 ّْ ' ندالمل ا كوهربو 0 انلا دالوأ مالا خارش 0 ناريملاو سانلا 2 0

 ١ لع فد الو 0 اهنئردال ودو 0 5 ا كيف نم ل انو م

 ا( لو لع 3 ل ولام مدلا كلذ دوعلو ردع هتأ امدح تثد مد 3 " مودلا هب هي 0 رادعم

 ا اهتم :ء هللا يدر رك 0 كلذ ديب لعل ورع هبحاص ناك ذا سرا الو صاصقالو دوق

 ا الكا أنا لعلي ادان ذايب ولاق بالك ١١ لتش 0 وةيلع 0 0084 دلا 34

 ظ ظ كذالولو مهتاوبش يعاود يف ناك الو مهقالخأ الو مميد 9 كم بالكلا موه

 ْ ح ب نع ىلاعت هللا يذر نامعو رو 2 هيلع هللا ىلص يي || نع رئالا ها ل

 : : تالا قارتفا 0 لع ءاد ا م را يفو يفو بالمكلا لتفو ماملاو ةكيدلا



 (هؤ) آ

 نم لاق 0 ماما هيلا اوكش نامع نا ىي ىأ نب مي هارباو ديز نب ةماج ىتادح 0

 2 ناف ماما ةياكش ىلع مقو دق ناك ناو اظذالا نا انملع دو وم نونمذخأ ظ

 لاق) 10 ىلاوعدب ىن-* ماما يف سبل هنال ماحلا نادك ةباكش ىلع وه انإ

 نم هناف هلك أنال لاق سانلا هداطصا ىذلا احلا نع مدا لثسلاق (نائعاتئدحو ,
 نسج هميبف الام ناكام لكو هلهأ نذا ريغ هلك ا نع نو كم سانلا لاومأ
 ىلع كلذ نوكي نأ الا 3 نا هتفض هذه :يئلزومي فيكف نس ا
 ن ديعهس نع ىرهزاا نع اوورو لاق لحال انا هذا نأ نحرلاو تاعشلا سا
 اناقام ىلع لد اذن 0 ير ن-عو ماللاب ب سعللا نع ناهع 3 : لاق ب ا

 دربالةئسلالا عينج ىل لع مئاش 0 نالزءنمو كم ماخ نم نما 1 نار لقا ا 1

 ريبزلا نال ىدسالا 3 ةيقع لاق دهاوشلاو لا اكمالا فارع نم 1 كدا

 مامحو رئاط نماي ثيح قا اندلع ىف ترا :
 مالعالا م راخ ضرع نك #َ ا سبيلا نب كف

 مالحالا همز :كايرا ا دل وا 1 لثم ة ريغملا ونن 0

 مايللا نيف ءارعشلا م 00 اهناونل ا نا لقو ٌْ

 دعسلاو :ليغلا نيب ةككم ناكر. *« .اهحسع ريالا تادئاعلا نازل
 ف نءالا وكر من ماملا هن تيلتبا ىذلا لثم اهذختب رع تيتا ءابظلانا او
 املا عذف مهد اا الرا منذ قاوراخ ! 0 قد 0 00 لاش نالز زثلا

 نع نودبشب ةكم لهأ نا مارملا تيبلا ةءرلل ماحلا مب دمت نم غليل هنإ ولاقو
 تناك اذاذ هل تضرع ةلغ 0 ةسكلا ررظ لع اقل طف اوريهل مهلا مرخآ
 اذه ناكناو مل رأ ىذ لكو ريطلا ميبج قوف مامللاف ماها نم اباستك ةفرعملا هذه
 00 ..مأ يف سعاش 000 3 مهاب ال 6 مهليام سيلف ماذا قيرط ناك نإ

 ءانسلاو بئاوذلا ىف عرفت * يتب نا لئابتلا مع دقل
 ْ ا .م تورلا ايتكع « 0 ىدت نم ليس 0 ْ 1

 ف نمأ ف مدس ىف ىف هريغ وأ ريثك لاقو

 0 ا
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 مامإو ةقوس نم انيسءو .* ايلع سسإ نم هللا نول

 اولا مارك لاو « .ادودعج نويل ها

 ماقملا دنع لوسرلا لآ نم بالو ماجلاو رع نع

 مال سرالا مئاق ماق 6 مهلع مالسلاو هللا ةمحر

 لانة نإ نأ وردا نان رككذو

 .«لاظ نيدغ هنأ لمي سائلا نم * ينمنمفيملابخيشلا ذهرب نمو
 مراغ عافنو لالمعأ ككفو -« .ةمع ناو قطصملا يتلا ىع

 ْ مآل ةموا للا ة تت الو 1 ىده يرشيالوبفىأ ْ

 مراخلا فيخفرحلا اذهمالوا> .* هتك اولتن هللا دمحم نو

 ١ ماسلا لولاك ودنا قلتو .« 1 اودساتامإ ماجلا 1
 ' ةماجلا نأ ىلع اوقبطأ دن ءارعشلاو باىعالاو برعلا امأ (م 0 نداص ل
 ! أمهنع ىف ىذلا قوطلا ةيلع احتل ىلا يهو هدئارو حو لدا تنك ىلا يف

 1 م . نيح مالسلا هيلع حو ء ” ءاعدب ةننزلا كالت اهحذمو ةيلا كلت ىلاعت هللا اه اطعأ كلذ دنعو

 ”' تضوعف اهاجرب ام ةاملاو نيطلا نم الجر يفو ابعم أم مر ركلا نه ابعمو هيلا تعحر

 "” ابقوط ىفو قنعلا قوط ةعاطلاو ةلالدلا نسح نمو نياجرلا 0 نيطلا كلذ نم

 ١ ظ قدزرفلا لوق
 مارح وزب ا نمأ بمف ه. ىردش تلد لاذع كل ف

 مالا فقاوطأ لثم دئالق * اوفاخو مهعيفس اورداق م

 حاطنلا نب ركب كلذ ىف لاقو

 ٠ قوطلملا مك ينانغ تكش نإو #«  ةئيق دادغ | ينتنغ تكشب اذإ

 فواد حب خوفو .ه - روصمم رازإ وأ مان ل

 ”.رون نب كيت لاق كالذك و ارطالاو ءانئلاب امصوو قواحلا رك ذذ

 0 ا نيندالا ةريملا الو <« .اصتلا ربل اف رعتال حشاد وتر

 1 .اهناو نأ: ىلا تو مامأ 5 ابن رك يملا نماسملو

 3 قاع ص



١ 

 امبرتو ةحر 2 قام تعد # ةماحالا وا اد جامامو 3 1 :

 جتاف ميبرلا باجتاو فيصلا د 0 انك حاصل ءابطخ هقوطم 1 3 :

 ا قوطلا ر 1 كفل لاق ع 2

 املس وأ ثرلثن نم لشنلا وأ م. ةشنب عارجلاب ىتنن تش
 افاتطنع رثض“ لو احيصصف ٠ اهآلنغنوكي يااش تع

 1 امعأ ثتوص هقاش برع الو د امو لضم هل وز رآ و ' ا

 فطلا موب ديهش وهو ركب ىبأ نب هللا دبع ةحاون ةماجلا نأو قوطلا ركذ يف لاقو '
 قلطت مرج ديغ ىف الث الو #2 املثم مولا ق قط للا 1 م ١

 قوطلا م اجلا ىرق حان امو * ايصلا تبهام كاست اال كتايآ .

 هلوق وهو حو ةوعدو قوطلاو أك ءلاو حونااب اه هرك ذو بتاع لو ْ

 يحضلافوته ىشعلا تاو راك ١ 4 نش و يفاش .: قو

 اضخلا تاب ءاشإ تبالسسع ترك ةحاو قرولا م

 ع كو 0 تضل 6 2 ا ندب ةياع يروا

 اعد دا ا و ةوعدن 0 ْ همز تاداح ةقوطم 1

 هدرا لابس هتالع دقو *« هلا تفاطف ارت

 هو ال 8 35 ابلثم ةكاب 1“ 1 01 1

 املا: در اذ امو هلع 4# تكخكر هد ابا السالف 00

 احنلا ثدشح حانحلا قوةخ 4 م مرض هدام دقو 8 :

 انف هيف قرولا نم راض ف _# رظولا ىراع تلال 000

 يدتغا م اذا 4م صاوج 1 # هفوخ نم مشحولاو رطل ا

 000 لوف 3 (كبدا بحال

 25 ا



0200 000 
070 0150 

 5 ا ناو أ ' نءسح 7 قاوطاااب نأ جرادت |او ميلا ريب ريغ ف اوطالاب صصخ : انك

 ١ "نال كبدلا م مرخاف ينلا ةماجلا قوطلاب فصل م هنأ لعو معأ نر 1 ُْق ىو

 0 اهنا 0 و ريطلا 7 0 7 0 0 1 را قاد طالا انإو ةق 00 ل 00

 1 ظ 1 5 | 0 1

 ْ 7 لرد ىف 0 * ةيرق حو ىتقناش دقو

 0 لاقف ابفصوو

 اعدذإ ل حوت ةوعدب * ةئز كحق  ةنوطم

 داع ' راو ا كاويبدلاو تحا وفلاو ماملاو يرمقلاو مالا نا م عر لا

 ١ 0 اك كوبد لجملا ةروكذو جبملا ةروكذو جرادنل هر نامعز انإ اناق

 سانجالاه ذه يمست برعلا ( م الا ع لاك هب ل وأ نيك قوطلاب رخفلاف كلذك

 ا نأو ةيباشتم اهروص انبأرو صاخلا مسالاب اهوقرفو ماعلا مسالاب اهودمجل اما املك
 . هناشتاعاندجوو ريقانملاكلدكو كلذك ثنملا يفو فالتخالا ضمام اهحالا قد

 5 روصو د ودّقلا يف يه كلذكو حونلاو ءانغلاو ءاعدلا قيرط نمو جاوزلا قيرط نم

 0 . ىتلا سانجالاو نئاربلاو قوسلاو لحرالاو سوؤرلا ةفصو شارلا بصقو قانعالا

 0000000 دك نين يلو جاوز الو ةروص الو ةدلالو مس رمد سيل متددع
 ام 'رارفو اهخارف ناو دافسلا ةرثكب ةفوصوأا ريطلا نم اسمنأ الا بسن ةروكذلا

 ىتالاواجورفةطبلا خرفاولع#ت نا ينب:. دقو لقثم رئاط طبلاو ةيساك 0 نمج رع

 0 | نيعرعت نيشارولا دجتو ماجلا د ندر ك5 كلل ةغاجد

 | بار لل تحب لاك ضع! نم اهضما نا ىلع لدب هاك اذهو هوجولا كلت يف هءاشتلا

 جرادتلا 000 سيلو لإ 0 ليخ اهلكو قاتعلاو نيذاربلاكو امهيب ام مئاننو

 ظ 1 ماع قا وطال اندج ل . و انركذ ىتلا رومالا هذه جاجدلاو لجملا و جبقلاو

 رلاذاو ١ ك2 وتايشلا نم اطوناولآلا» نم اهف نال مانا نم « حاضوالا تاوذ

 :كلو لاق 0 ناك ا نود دفاستلاب انججتحا 79 ربطلا نم اهريغا سبل ام



 ظ 0 ظ ْ

 ثادعيالاو سانلا نم ردمتاال نمو سابا ءا, دك ا ا عج ايالدج 0

 ناف ءاعرلا ند بزعااك هتبرمع لوطتو هتقورط لّشو همالتحا دنع ةتءاغ دتشنت نمو

 ارجح الو ةكمرالو اناا الو ةاش الو رش الو ةقاث اوعري مل سانلا نم ةقبطلا هذه 0
 هذه ىلا وعدي ٠| 3 !و,ثو ساناا سوف ق.نإ الواو اهىلع اومقو فاو ]| 45 الو

 3 0 | تعجل مهتعجولو ةفصلا هذه لع ا قااش نانا ذه تدجو ال. ةروذاقلا

 ابنأ لعو سانحالا «ذدش مهنه دحاو حقلي مل مث ةرسمبلاو دادغل لهآ ا

 3 ناك كولمم نأ ه ربخ مما 3 ن؛ ٠ ىلا وخا نم ىنريخ دلو ةطرفلا ة ةورشلاب كلذ 5

 ظملتو قدو» تناكاماو ه2 موكب كولمملاكلذ ناكو عب رلا ةعيطق ينعا ةعيطقلا لهأ َ

 3 وامملا لزب م ةدايزلا بلطت امف بعوم وهو ترخات تاعقولا كلت ح يفاعاف

 0 ها ريامألا ااوز نم ةيواز ىلا هادنسإ سقما رد 7 1

 ل مالغلا رخو اهب حاصف لاحلا كلت ىلع هارف لخد نم ضعل لخدف ٠
 نيذاربلاو ريمألاو لاغبلل حمسي ناك هنا ملكتلا ناقزول نودزب نع ينماب لاق ىل قيدص

 ةوعءا ساو تدض وذ ةقرالا تلون لباعص الا كلذ يف امو تابقاف لاق 5 1 ا

 نيامالو كوكحم ريغ ظيلغ نشا هناو فصنو عارذ ن نءارغلا وهوتنأ م لعافرملا
 رطان ءارام هنا تا ةفرملا ندب لوخدلا نم عنتم مو دوعلا ى 0 4 ىت> هتمقدف ٠

 ن.«مايللا هب فصوام رك ذو يو اننيب ام قرف اًذبف ( م 0 بحاص لاق ) ىثأالوا
 "اه نب نسحلا لاق اجشلاو حونلاو بارطالاو هانغأا نسح ندو رامشالا ظ

 برج هعدأ قا نانيف «  ىالح . نوصقلا هلا اذإ

 برطلا انفختس ا 0 نبق 7 5 ََق 3 تع :

 باسنلا دقاوفلا نرت 5 « ,هئام 0 يف تد 3 ا 7

 مرا 7 لاقو. ظ

 0 قاد 056 ناف لغ # ةمامح ليل د ىف تتم مدت ِ

 مالا تعءودس ك.ف 5 يمفنل #* يإو كدنع اذ ةراذتعا 3 ف 3

 مالا ل يتتبع ال # انفال ولشناثيو تبذك 0



 ْ بيصل لاقو

 « ةنابص تيكب اهاكبم لبق ولو

 *« اكيلا يل جيبف ىلبق تك نكلو

 ىبامعإ لاقو
 « ٠ ىوقلا ةعطاق هللا مالس كيلع

 * تكي اذا ماملا ديرغتب حيرت
 هريغ وأ نون

 * يداه نوكتارا ىنجع م واو

 * ىوعاذناكنمنيكبتساف نواح

 * ىوللاب لياخالا تالايساي الا

 0000 ١ سح ولا قر م يدعلا كلا الالحا . محولا زا

 ه1 درتلا ل ايداغ يلو
 ديلواا نب ور< لاقو

 #« انلا 3 لدا نا لود نم لاح

 ان 6 وق سكان نك تلددف

 د نناوأ ىو كيشم رمق لك

 رخآ لاقو

 * دخل نم تحه ىع دج امص يالا

 * ىعضطلا قنور ىف ءاقرو تفته ناا

 * نكن مو ديلولا ديك تك

 5 نا ذأ ند لا اوميبز دقو

 0 ظ ا فش مف اماولد لك

يها ما.حال ) ماهل تحاص لاقو (
 ا ىذلاو' تانوسنمو تانحراعر . اكو رو ل

0 

 0” رك ايقأ ىلا نه

 دعبلا نم ريخ رادلا برق نا ىلع

ككأ نيواود هيلع لمك-كثل
 8 7 ل مالا تا

نإ ىلا كابضل ىلا بسلا
 ١ 

 مدنتلا لبق سمنلا تعش يدعم

 . مدقتملل لضفلا تادف اهاكب

 ماك قارذلل يبق نا ىلع

 ميسل بونجلل امون سه ناو

 عوتو رايدلا ىف قرو ماج

 ا .عومد نه ىرجب ال ناو

 ش ماللس لايسلا نيب نم نكياع

 ماج نكلانقا ىف منو

 ِْ ماَتعبرحو ئوللا فرحكوى

 0 ظ مامكا هارذ ع ينغتت

 لدعو لع ادحو كلارنم ىل جاه لو

 1 ىدبنال تك ىذلا تيدنأ د

7 1 
7 

7 
6 0 

 “ا



 1 قال 2
 ن لفغد ىلا لب ىوسنلا ةديبع أو ناضثيلا ىأ ناو ىلا ن0
 ىلا لب يمخللا حاطسلا ىلأ ىلاو: قيسلا راج ىلا لب ةرمملا نامسلا ناو ل

 لب ليبدلا حيطس ىلاو ىضلا ناليغ ندر وجيم ىلا لب قاطلا حبصو يوتملا ١ اذا

 نئفتم ا ةيوار ةباسن 6 ىرفلا ستان ديز ىلاو ىخرملا ةيرش نإ

 وهل لاو لات ملل باسنال هظفحو ريهز نب ىثثم ىنزاملا ليذهلا فصوو : ةمالع

 ركب أ نم 1 وه ل, سانال ةماعد نب ةداتقو اىيسملا نب ديعس ل سا

 م تايحنملا تابمالاب فرعا لجر ىلع تاخد دسقل هنع هللا ىضر قيدصلا

 هش امتولاق سيبحنز ساو نم فارقالاو هنجلا نم ءايقح اع ف صفح نا

 اذا كنا باقلالل لوبقلا ةعرسسو عابطلا ةقرو لئامثلاو روصلا ةىلثا ماجلا 8

 ا مهضعلو ىرصي مهضعلو ىف وو موج ل لاحد 3 رد ةسارق رف 00 - :

 7 منن :لاو دودقلاو لئامشلاو روصلايف مر ومأك يلع فم ىناع ممخعل راع ميشو ,

 ماج بحاص يرث الأ مالا كلذكو قدم هنأو يناع 00 5 ةلأو يرسل
 ماهل 2 نا رخفلاو ادم 1 ْن م مارحللو اهار اذا اهدالب و اهساجوهتعاج بسن هيلع | 7

 الو باّمع الو نيهاش الو زاب كلذ غاب الو راند هاما عاب داو ا ظ

 ناب لا نمح نالندزأ و او لذب الو رام الو ريم الو كيدالو جردت الو سوال

 تدرأ أذ كبل :أو رسل ثندحف الا هلعاودق ال راند ةايح ف رفوأ ئ

 كلذتدحو ةرصنلاو دادغل تاخذ مدن كالا نم ءاجح يذلا م ايلا نع 0 فردت

 اراد نوشمن هحارف نم كل خرفلاعيب يان نم ءاج اذا مايل نأهيفو ةاناعم

 موُعف ريئاد ةسمخب ةضيبلا تعيبو ل 3 ةرشعا ىث الا تعببو رث

 هءاقر نامئأ وهن الغ نم ين .و نيدلا !يذ هاو لايعلا ةنوع ضي ١ تح ديما انهنم جوز

 قا اظنمو سيت ىهام تقولا كلذ ىف يههو اذهةلغملا تينا ىلا عتب تالا دوا

 ناماسلاب اهلل ةينبما اهروصق يارف ر 1 لغو نمو رطل 1 ليادو رك 0 نا ربتعم

 بامصأو ماهللا بابرا دهش نمو تانوؤملا كانت ظفحو تالفلا كلن نارتقا و
 لاجرلا رورظ ىلع اهنالمح ىف لجزلا م انأ ظالغلا فاكلا نم اهبذ نولمتحي امو ظ

 0 كد ةاوج هلا 0 3
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 قرشو أ لا ناك اذا مد و تويبلايف درفت فيكو نفسلا نوطل ىفكلذ لبقو

 . الع فاخم فيك واه ريغ ىلا امتروكذ نع ثانالا لفت فيكو لثمأ ةقرفتلا تناك اذإ
 ١ 0 تايجراملا لوخد نه ابقارعا ىلع فاخ فيكو امانا تراقت اذا ئوذلا

 مالا ضرع نمر 53 تالا طمشإ نا نمأرال هلال ابلكو مقرا ةدص ىف لاتحفيكو

 الهو أبقرط ىل !| بسنت كلذ دنع ةضيبلاو ةنحملا هنرتعتف تيصنب 0 ف ترضيف

 ةياغلا الع دع مايللا ثانإ نمتابجنملا اح ا م مهئاسن ماح رآ نوطو2

 ل
 1 ١
1 

 دل لوقا نورت فيكو تاالما حاصل وراتخ نيكل نواس نذلاو

 هقيطللا ةفرعأاو ةبرجتلا مر نلوخوتإ كو ةوشرلاو بذكلا نعد د_ىيلاو ةنامالاو

 ظ - دلطاو ةنام الا لاجر 0 ا 1 نورات كيكو ةعد لا هلا دل ءالاب مهسفلا اوخسا فنكاو

 1 نأ مال امينا 1 او كي دلا بحاص دنعك لذ 0 هفرعملا نسحو رصيبلاو ةمفشلاو

 ءادتهالا نسح مامحالو لاق هيضقلا هذه نان طاع الوهيلحلا هدهؤ
 / ٠ ١ لالدتسالاةدوجو

 ٠ م ءادتهأ كل 0 هنظ وأ 0 0 1 00 0 1 0

 ا 0 ل 0 ل هنأ 0 ليلدلا 00 1 نمو م ا. نم لب الإ ىلا ١

 ١ ا . هبابرارلع تلد ل علا و تردتلاو جردتلا ن عدي اغلا نم 2 هنأ هان ءلاو ة ه ركفلاو

 نا#و هيف ندي لق تامدقملا كلت ناب
 هرطق هلأ 2 ةقرلا غلب اذا هنأ هع بط ُْق

 ّ ىلا

 ! تامدتلا ناكل ري كلذ نولءب الل لا مورأا دالب نم بردلا قوف امو بردلا

 00 8 ناكل ليال لسرب | 1 مأع 1 ناك ولو هنثرصو هتقدحو هبف 9 ا لق ينأا تاييترلاو

 0 .ىنلا ةدوالا نوطن وأ 0 نطو تارا . مزاي ها هنارا موجناا ما لما

 0 .لاجزلا كعل ١ نالوملا لوط لول ماو“ ءاملا رادحتا ل رصبو ىرب وهو 0 لك :

 يمر لأ ىليا لأو دحاو ءاملا قا رطو هه رط نأ ةلحد 11 تارذلا ىلع كر اذإ

 ظ ل ب : 0 اذاف ه هيدو الا 00 هتيعأ نإ قرالا ن 0 دا آان 0 :بلاما 0 3 ١

 7 0 خد 1 امبرف هيب هبل مهر 3 ماما مك و نكي 1 هلك كلذ

0 



 تاشا ئ
 مو ترذلاو رمغلا م لإ فد ةرئكلا قوفو ةريتكلا 2 ارفلا ارودو انصواب 0 :

 وهف هل نضل ا هب سع رمغلا نوكي ناد أ نيهجول رامتالاب نورطاخي ا

 نوكي نا امأوهعنطصإ هبيسرو هل هذختا ىذلا 'يثلا دعب هناك مث هنرعو يردن نأدي 0
 ةلصخو ليهادملا رامنالا نم ةناد_هلا مقوتتو هسفن قشيو قبب ال وبف لربع رمغلا .

 نكيلاق تاس ءاذ- ةباغلا ىلا ابعم هلم تاف ورعل ءلا ىدملا عم عجر اذا لولا نا قرش 0

 انيس قاطو روك دس دل اد نوف ف نافذ دالوالا هن قحالتلا يكل ظ

 دورولاب هوفرع دق يذلا وبف رمفلا ريغ برا امأف هنت يف كلذ دازو هيلا مجرب ١

 افا نأ :تدوطل نم ءاملا ا ترشإ ىح نعش نأ ىلع رد مل ىت 2 هلال بصختلاو

 . عاجو ىراربلا روزب بلطإ 0 هايأل عتاومو ناودسلاو را مالاو ةيدوألا

 نك ءابذخأ طقس اذاولفت نا روعلاو : ىرثل ماذاو سانلا مضاوم س لا شطعو

 ديصا مانا نه“ كلذ ريغلو قهالملاب اضرأ يرو جلو قدنبلاو 00 ةعاقفلار

00 

 مفرت, دقو ىلطلا دش هبطت رطل 2 ربك هؤادعأب فر ريغ قام سييأ ماجلاو

 مو ريطلا تى .,ج نمو هنم ريطأ م امللاف فوخأ نيهاشال وهو نيهاشلا عما

 تاراذا ةاشلاو هار اذا كسلا نه را ى 0 :رتعنو صلاتنا ليج ّْن

 ضاع لا ىف الآ ىباعلا كا هد مامماو رونسلا تأر اذا ةرافلاو ب

 ةلافع و ريطلا عابس ن ناو تقلا ىم 1 د طاطا طخ كلت ناف راد

 دنع ريصقتلا كلذ داعأ (مرثعلا ااكف دود طرخو ة هف رغ لع فرط .وأ ريطلا م :
 2 دس

 : نرثك اذا اربط رثك أ ريط ةعاج ىر ' ناو ةعاج ريغ ىف تراط اذا هياع 2

 هيئانإ كلذ 15 د دقو نتا ربطل دشأ نك سو نذل 5 نوناف مام

 دعا دراو عارش ماه لإ 5 تراظاذا 0 3 : /

 دمرلا ن م لحكت "م ةجاجزلا لثم د ةعدط و قد 4 ْ .

 طقنأ ةفمنو 'اتماع لت عل اننا مالا اناا 1 كا 3

 دز و صن ل نيعسلو أعسل 0 تببسج 0 0 00 ش



3. 
 ١ 0 ْ ال ع اا « ايماجتابق ةئامن تاكذ

 | وكل هيلع هقيطو سعألا ددش هتباصإ ةعرسو بساملا يدم دارأ ل ىمصالا لا
 0 عرس ًاءاحلاواماح هلمح مه هريغ نم طب لاو ررط ا ه2 باغ ا

 ' دنع هاريط دتشي هنا كلذو نهددع رثكااذا ةعرسلا يف ادام داس اهرثك ]و ربطلا

 1 م قيرصم فق 00 مايل نا داراف 5 قداح هن لاق ةدسفانملاو ةشاسملا

 رع و ل ناك دق مالا 00 ءاضفلا هيلع عسنإ اذا هنم عرسأ ناكءاو ءاولا |

 هش نب و قيرطلا هفيرعت 6 و أ منصل يكف رضقا كم وب ةباذلاو لاجزلا يف لزت 0

 / 7 ثنأن ءالا ةناغلا نم لاحز زال نوراتخم نودادغيلاو ةناغلا دل / عم بصختلاو دورولا

 |( ل 001غ لو رئاس اذا رك ذلا نأ نييدادقبلا ةجخ روك ذلا نوراتخم نوبرصبلاو دوج , 3 5 تسدد تكفا وا ىو ري خو

 ! يف دعب, ناكنا باطلا كرت هقيرط ىف هاثنأ يارو دافسلا ىلا هسفن تفانو ثانإالا

 ١ .هلك دافسلا كلذ فو ىثنالا ىلا لامو دصَلا ىلع مقو ناك نازيسلا كرت وأ نالؤملا

 ١ نسخأوهوأتدبا ىونأو ادم دشأ وهوا هاعنأ أ ناكل هت لا نحنا دا ىرصبلا لاقو

 ا تءمسو ضرع ال ديو شرا دق ينعم 1 ماقلا "يذلا مدقت عدبال نحنف ءادتها

 ١ لمجا نامعلا ىبأ نب مالسلا دبعل لوقب وهو ةنس نيسمخ وحن نم يجتاسلا ةحوف رس

 0 لصي مل ةالملا ىلا هتنيب نم جرخ ىتم ناكاذا مالا ناف كراد نب ىف كداع 5

 1 يوقو هنتم ع وحلا ةدداكمو ضوملابو نيح انألاو نيل ا 2 الإ هنالعم ىلا

 00 ىوقأ نك أاضقنم ءوجو سكش نأ ع دارأ قو هءأطو هحانج

 لانا و تاوعاللا نم علا نيتنطابلا نا نوداعن دقو يورب نأ دعل يوملا ىف عاشرالا

 ١ مواسسكلاق وف ىلالعلا ىلادعصي هناالا كلذ سياهلجر ىف نينطابلا يصب ال سرقت

 0 ويجعلالو توصإ ناك بدرثلا اذه ماحللا م ميرد ولف هلوزن كلذكو ةحرد لعل ةحرد

 .قااعلا ا اتنلااك قلانملا نآل ةببرقلا نك تالا نءآلا قئاملا قوق اب قتاعلا ترد

 0 دل ينجم ال او فلالا ٍءوُسو ةفرعملا ةلقو ندبلا فعض همدعنال وفر /رْلا ىصلاكو

 ا لواعبلا دعب نوطبلا دلو لهتكاو ناملا دذع يف راض اذا ىتح ماما ١ وك

 م يمقأ هب متيم مث نرَغلا ىلعو لجزلا ىلع هومتل+ هبابش ةوق نم كلذ ذخأو



000 

 ةوقلا ذخأت نا لبق نم ةوقلا لاهو ةدملا ءاهثاو بابشلا عم نردتلا 0 1
 هب اوءداف ةيادللا لج نه هجورخ فرعبو هانا دب عم هنوق نقلي وف ناصقتلا يلا

 اهوحر أ خارفلا اونرع نأ ازفارإ داو ولا 1 586-5 هه ِق نيرغلاو قا

 جرختف فصأع حبرااو جر الو كوز تعرسلا نمل اهب لا اولا اذا ىتح ةعئاج يحول

 ةراوك دل ناف ماحلا ةراولا عا 0 اموجرخي ال هارد 0 فاصتناو كرا لبق ١ ٠

 ص تطقس | عم خارفلا ثر ط ناف ةليبقلا ةزواحمو عانت ١و نايحلاو طاشنلا اهيرتم

 ىذلا قد ةلوا طمو ريص ىلاو هن و ةفرعم ل | ججاتحتو ةديدش امضايرف ساثلا رود ٠

 صعل ىنادحو بي حملا بجعلا ن نا 16 تام دل ود دعلا هيلا جيت>إ اذا ا دا

 ةمشنإ ىنع بهذ لل لو 4 1ع لخد ل م ضعيل لاق دواد َن توققعل نا هز . قلأ نم -_

 ئ كلذ 37 ىت> انأر ايو اننظ ف ماا 1 انآ هتف ع ألا نا دنا هتيسلو 1

 11 ا أنذوآو را هيف ا ع رفنو ةانرتخاو هأئع ان نم بم ف ناكابأ صال

 مرايتخاب الا بدأ الو 0 الا عزفأ هال ت ترص ىّت> كيع جاحتحالاو ةتقروم اذنكم .

 هل ىضرب ال مث ةثاللا ةهج نمو بسنلا ةهج نم راتخم ماما نا لجد هل لاف لاق

 بيردتلاو سوتلا كلذ كعلا ه4عو ةءارجلا لح 00 هلزنتو هبنرت ققح كالذي هنأ را 1

 تناواكلد ردا مرا كلذ اهبش وأ راعشلا عجريو رطشلا بهذيف ةناغلا ىلا ١

 ضر م 3 امقلخ ىف و ريحا , معو ةلم ل* . موا مانا يرن ل 1م 5 يلا تعا

 عجرب ال نارام ل كلذ سيلف اغلا ىلا كرا ةيرض م ترض حا

 ْش الو تجعل كلذ س+ اذ لالؤلا ف اماف عوجرلا ف بجعلا ناك امناو امن مه دحاو كيلا

 كياع 1 7 كاطخ قا دحاولا نمثل كاوا 0 نوعم عجر ول هنأ ىلعو ما

 ْ 05-5 ريغ ىلع ةناغلا نم 1 أط وجي نا باوصلا نم سيل هنال ًاطخ“ هصقتل 1 ظ

 مجده بجحت*7وو وم : ا ا

 مد ماهلا مرك نءو باب جمب 20303072707
 ثنوصو ظفحن نا ين -1 ايام ظفحود ملا تانك لديكلذو.قوشلاو عازتلاو سنالاو فال |

 صضعل ُْف تامل كلذ ناكاذا فيكف 0 يي ف قدلص نك هلأو ناعب نا يف 1
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 أل سانلا سيل ريبزلا نا لاق ناطوالا ب. نادإباا هللا رمي اولاق دقو ربطلا

 المال بح يف سانلا مئابط نع لجو زع هللا د مماطوأب مم عنقأ مهماستقا

 | داون 0 انرايد ن اج 0 دقو تالي لا تالا نا انل امو اولاق) لاق

 ٠ ىعاشلا ل و( مهتمليلف الا هادف مرايدنماوجرخا د كة واتقان مهيلع انيتك نأ

 700 ارطلاو ناطوالا مج نا سف « هتدلب روطمك مهيف ثنكو

 ' ماحز ىلاو مضوم قبضا ىلإ هتب نم جر مث جيف عضوم نم لشرب هدجتف
 ظ ةٌواَوا ىلا ةقرلا هب رمل نأ ةرارملا نوكذد مث ىجيف كلذ نم دعلا نم لسريق رافقو

 . نيخ لوملا نب « رثك ارتد كاع فر دقت هحام لزم نم قرتسو يجف

 د مذاو هل | عفنأ ىناثلا عضوملا ناك ناو هنطو ىلا عزنبو هفلا ىلا نحب هحانج تبن
 0 ريغ ف ِت ادار داس نال ةيكس وفت بر عضوأ أاههيام لف بوق

 0 * هنطو ىف هيف وهام رثع لعل نا ىلع ممل ١ وهو هباق ىف كلذ مش عمق مل في رلا

 كمر هد را اعروا رار كلذ لعف اعر .ىت> عجر اصاخ دحو اذاف كار هعاب

 ١ 0 هيحاصلا ودسيف اندلا ىلا رظنلاو ءاوملا ىف باقتتلاو ناريطلا فل و داليلا ف

 دج اعر قىقح مل هل ريغَش 11 4ع بهذي اللؤ هحانح تمأيق ساعد 1 4م مهب و هحانح

 ْ 5 أ ناك هيحاتح 1 صق ىدو 1 مش اماو هيلا راع امأق صوصقم وهو

م ناكاذا هنا دعس ال هك و ةيلع هل ىوقا نك مج أمهصق ىدو ناريطلا نع
  ًاصوصق

 .ايضرأ رغتالاو | ا وهامجدحا راصو هلزو ندا و ةهماخ فاتخا كد حاو قش نم .

 دكا هينا ل ليدعتلاكلذد غا 3 كفق ًاصويسل ناوراط ان انا '"صق اذاف ا

 ْ دال 0 0 0 ا امانا يللا كارو 0 1 اذا غل 1 م
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 نكي. لذا ههجول طقس اطخا ناو تن ةيرشلا باصأ ناف هس بر ١

 لا. لاق فو ةكتاللل ةننسأ ىف موق ندط دقو هند لدا سس
 ثالثثو ىنثم ة>نجا ىلوا السر ةكتالملا لعاج ضرالاوتاومسلا طاف هلل ديلا ل

 ةعيرأ وأ نينثا حانللا ناك اذاو نيديلاك نيحانملا نا (ءاشي ام قالعا يف ديز : عار

 دحأ ىذلا ريطلا نم قذاملاك ةئالثلا تحاص ناك ةنالا تناك اذاو ةلدتعم تناك

 0 لا واقا وهيح انجدحا ناك اذإو لب دعتلام دبل ناريطلا | عيط طتسإالف ص وصقمهيحانجا ْ :

 امنا اولاقو قوف ىلا رخآآلاو لفسأ ىلا بهذب هضدن راصو هتلخ فاتخا امو
 ولف احاوزا هلا نوكنال ناوملا 2 عيب يف لجر الاوىدبالا اندجوو ديلا لث جانملا
 رثك ١ وأ دحاو: قتلا اعومامخ ناوكالذ ركنل م حانج ةثام مهنم دحاو لكل ماج

 . نائرف هلام انيآوو نرق هل سبل ام ملالا تاوذ ع نمسا كد مل ليق هزوجت م دحاوي 0

 ا 00 اع اس م نورقلا 00 ال نائرت هلام انارو نال

 نحيل اج .أرو نورقلا تاوذ را تسل امال جاحل لاق الام اهم اأو تورق

 0 اهفاقوح نورث انارو ادارغلو اجاوزأ 0 ظع ىف ةتبان نورق ةدعاسلا

 خلس اك ةنس لك ىف هنرق لص اهضعل انبأرو ةتدصم اهان ارو ابيذ نورقال اورق '

 ' ئدنملا راحا نأ اور دقد ا! ب ىهو ارقرو راجشألا ضفنتو اهدلج

 يهرب طلال ارا ارو شالا را نا ريطلا ديدشا ًارئاطان 1 دقو ادحاوا |

 ظ انا نار ايطلا را نمو نيف دوزينا ور ضالا 000

 ءاول ىلع اتعاق نيتالا هيدي نم أض ءانموع 4 المخ نانا ىف ام ريطيا ناحانح هل با

 لبس وهو مقتسي دقق ناللا فانصأ سيحلما نس كلن مد 0 /
 اذه ىلع رئاطلا عابط هدأ نول ناد ريغ بيرق لوقعمو موبذم "عيان 2

 اذه ريغ بكرو عضولا اذه ريغىلع عضو اذاف جاوزالاب الا ريسرالارت يذلا عضولا ظ

 هطالخا يف عضو طاوطولا ناك ولو ةعيبطلا كلن قوفو ةحنجأ ةنال كر طك

 م ارئاط نا نوبرحدبلا مز دقو شب رالب ناك امل ريطلا رث انك معاو
 زيي مثاة شبر باعت < ناوضا نمور نإ نم هطوقس نوكيا إو طق 1
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 . ماطختالا عيرسس رمعلا ريصقفلا الا ضوعبلا هابشأو ءاوهلا ضو نمالا قزر هل سياف

 فكروكي نأ ًاضيأ زوجي دقو لوالا هنبع ريغ نجميو رئاطلا حرم نأ ركنتسع سبلو
 لك نوكتو لوالل ىناثلاك ىتاثال ثلاثلا ن وكيف نيحانملا نيب ثلاثلا حانجلا عضوم

 7١ صصخلا قو ىوقلا ىف يوتستف مدا كلذ ن ٠ أمات ىتلا يف ةلماع ةشير نم ةدحاو

 قاح يف همداوت زكرم نوكي تأ نطعلا قيضل دحللا هركنأ يذلا حانملا لعاو

 . ةنيعم ةيناثلاو نعالا حانجلل ةنيعم هنمىل والا ةشيرلانوك ل حالا كلذ لءلو باصلا

 ا:كمكلذ ناكاذاف باوملا هلع زجعبإ الو مم ولا هنع قيضيال اماذهو رسبالا حانجال

 نم رثك أ امو زوجأ هللا ةردق يف كلذ ناك نعو لج براا هراعأ ام هلا ةفرعم ىف

 الو هيد ىدحإ مدق ىثماذإ هاف مئرأ يذ للك نأ اوملع دقو هملع ةلمل هردص قيضل

 اال لعلا لمعت ىح لوالا دعب ايمدتيو ئرختالا ديلا لمعتسي نأ زوج

 7000 العلا كرح اذاوىرسلالجرلا كرحيوملا ةمدقتلا ديلا تناكنادلا .
 70 لل ىف تك اذهو ىرسبلا ديلا كرح ىتح ام هبشاوديلا برقأ ىهو يملا لجرلا

 ىف امكر امئاف مدرالا تاوذ عيمجو هلجر يف هتبكر الف ناسنا لك نإ لاعب دّمف يرخأ

 2 ىفهفكف 00 بضلاو دسالاو د 0 نابسن لاك لابو فق ىد.ءئىش:لكو اهدا

 ْ ١ لاك هيلجرب لمعي وهو الا دب هل سيل يح ا هجرك راطاز د

 مرلجرأب ها اموق تار دق اناو الا ىدبالا لمت نمارق لك ا هيد

 ١ تايلطر ىنانق يف ذيدن ةيجيتسد ىفام هيلجرب غرشب نأ لع نهار نم ادحأو تيأردقلو
 0 3 4 ١ 1 1 3 م 0 م 3 1 2

 ع هنأ اومءانو مدرب ف كشا ال تاق دنع هعكرتف صا قخحزاو هونهارف تايعامفو
5 
١ 

 0 وه اولاق داز ' 3 ينعم ا نو 2 لوق ترص دق تف دازو فو 0

 حرا ولا يف لا ا كت باح عيج 0 0-5 قف املا هاوفا ىلاوح ة هدم سال نأ

 ١ ا زلغا ىتربخو ةدحاو ة 4. موا ميم ة ىانقلا عج أقام غ عرف دمأو كلذ منكما ا ا

 0 الكا قانف ءرشو جابصم الاب اليل تس ١ ىف لخدب ناءاخ هس جد هنأ ها ليلخ نع .

 ١ ى دا أ داو لجر نع عينصلا اد از طا 0 ىكحو هلدق دخاو ارأت ل بصل

ماف لقأ 4م ىقدحتعلا ناك هأ
كلذ لثم لفي 0 دوغل ن ٠.4 ا

 0 ئ نع وهو 

 هى :



 ١*/ا(
 1 اذا كاذ لعد ردقب 2 دق 000 نا نيل نسلم رع
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 نار ناك ناك ٠ 5 دنع  ةريكأ 1 ل بارو رخآ بى يد اذه ن ن

 بذكتا كلذب 1 قا م 1 * .؛اوفلاىف ةب 4غ 0 1 2 رأي را

 الا كلذك نكب , هناو نكلا ما || ماظءتسا نم سنجو ىف ةونا نم باب كلذ نا 0

 هللا ا اعلا ا 0 1 ها يذلا نيس و 0 ف 00 ا

 كنم عقو ما هّتفا ملا كنتو 0 7 ا م وه دما 3 30

 00 كالت نم كلياع عيا ةركو ىلا تاع ملت ل م وركشلاب

 -ةمايملااب ىفاثالا نيب يذلا دامرلا نوةصي مو لاق هقح تبثتلا يطدت 0 لع

 تاففاعم تناه اهنالو راسبحالا كات ىلاعأ يف ع :هالل 0
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 ليكم ما تر د 0 ايدو اول.ةتساو

 يذعالا لاق انشاغعأو ا 6 اوم يدا ولاقو

 كانو ان 00 ارض « هنط حبصأ ضرعلا نأ رت م

 . اضماوق هيف قرولا ماحال ىرت * هيودفرطلا ريصقي تافرشىذو

 3 دياولا نب ورهع لاقو

 - ماطألا اهب ىتلا روصقلاو * ىموق ن لا ل ادت
 ئ ظ ماحلا هارد لعد يش «# ناو ند دنمارك

 ' ديلا فو 36 الا كلذ نوكي الو اياكرا فارجأ نكس امير ًاضيأ ماملاو
 ا سعادشلا لق دروتال نا

 اراطف هنك اق امامج #« تراطأ ةيركم. ربغا 0

 ! 0 هل ماحلا | 00 هذهو ولدب قتسي لو ركبلا هذ ه نم ةونلع ىقتسا لوس

 ْ : 'ىباَص نب مهج لاقو دروت

 رجلا يعدست ءاقرو ةقوطم #* : ةماخ تنغل نا قوش جاه دقو

 ير اهدخ لع هون ةممذ امل 50 ير ناو رخ قاع يب فوته

 ردسلا ناف ف فائصالاب 2 وب * امومعل تباحتساف ل تدع

 مردصلاى وج نيزللا بصال جيت * اموج_ ندب ترك ترتف اذا

 ض ل ذلا لعمامسملا جرم توصل « يحضلاو تايثعلا با رم نهمءد-

 005 كل ىلكت الو ايلع * ةلايص دنزب دجو اذ رأ مذ

 00 را قلما نم نالت نرش * انأك قىتح موتلاب - امهدعساف

 0” رق ىلع ندتا تيم 43 ونا 0 نوصخلا ىف.انطل نوواجب

 7 هللا م .ءأو سهزل ةساح اديك < قاوم ةلاث نم" داو ةرس

 1 ءابدلاو ثخا 0 و ىرارتلا نم ىدح ولا م 5 يف لاَغو لاق رده مام رذه لاّمو ظ

 ْ ديرتتلاو .اةيرتل درغل دع م ل 0 5 ًاليده 39 0 ه دق كلذ 7



 لاقرك ذلا ءلجل ايات لعل نأ, زب . ميضمإو هدرا 7 , 0 ا 7
 ْ . نيصحلا نب ديبع همسإو يال" 3

 ةايده قيراطلا ةعواش وعدل * هاجت ةامزا ريك دعا

 نم ريادلا ىخحو:توض ةباكشب هاما رح قاس 0 هلوآ نا .يممصالا معو

 يف حامراعلا لوق ىلا بهذو ر ؟ذلا وه رح قاس نا مز ل هذه

 لاق ماخاب دام رلا هيبشن

 مالا قاس قاسلا تارساك #2« ةمرلظعر اظأ د

 0 فص رخا قو

 لالمثش لخرو يلح دب , مقرا #  لالغالا مامح لثم نيا : 0-0

 * لاع نم يورتو تح 010 0

 ماجلا نا ىنمماو لاق رجلا ىربظ نيب ىرج يذلا ءالا وه و للغ مج لالغال ماج
 ةفيفخ يأ لالءث هلوقو | عربا 0 5 ديرب ناك اذا.

 ده بار
 ميجا تدصلا اف نوكيو تايشلاو حاضوالا هبرادا سن ضرالا ىف سي ظ

 ديعم رشا نورك نا ماما ىف نوكي ام نيداتلا فظل نم ؟اولأ تكا

 ضنا اذاف رقلاو رغخلل ةءادحلا نأ الا ةتءصمم اهلك سالف نمار دوو
 قلادالبلا يف ماحرالا هحض . مصاخر طقىالقصلان إذ ىنالقملا سانأأ نم هلث 0 ماج 1

 نء هن لثمو جضنلا دل ةزواعو قارتحإ كلذ اهناف مالا دوسأ نإو ةفيعض 6

 ”مرودش سمشلا تادشكاو قاردلالا لا جاضنالا دح توام جئرلا سان :

 نا امو قرتحا هتدز ناف لاقت هيدز ناف دي راخا ١ هتنبدأ اذإ رءشلاو تضيق

 نود اهدوسو ماسلا ضب كلذك ر.سلا لوةع نود مار و سانلا ناد و لو ظ
 لسا 7 رندا نا ' را نول وه امنا ةرضحلا لدأو و ةءادحلاو ةفرعملا يف رضملا

 ارضا 5 8 لبا و ليكلا كلذب ا ومس ىت جتءار م 0 رضخأ ديد



 2  ذحارلا لاقو د ارمخأ 0 هرم أنام اح ثع زانف د

 ١ رك فيسلا لدطبلا ءاضتنإ ىلثم * رضخ ليا نم حبصلا هاضانإ ىتح

 0-0 * رفس وضل ىلع لاب ىوه وضأ *

 لاق ( نام عدم نادكت اكبر 51 ىأبف نانيح هود 0 لحو زعء هللا لاقو

 ١ تسلا 28 ا ىعش اك فرعا نا لاَشو ناو ادوس ىرلا نم ناورضخ

 ا( ءالاو ناللاو الا ناضمالاو رملاو ءاملا نادوسالاو هئامو لشتلا ىف
 الكللا رو نطبلا دوس نولوقيو نيالا عم ناكاذا ضاو رمل عم

 0 نولوةو

 نط لا دوسا ر ةادال لاّقو دابك الا تقرحا دامحالاك ةوادعلا نوديرب دابكالا

 أ نيب ركل داود عار ان رع ن# نواوقنو' محش اطل ىف نوكياال رفاوملا

 كلذكو ددو.ا نودي رانا براء ر ضخ امافهلظ 0 لب اولاقو هصخش نوديرب

 000 ا صساشلا لاق كلذلو ناسغ 2غ

 0 ّْ كال سرا :ندأ < اودع نذل رغللا ةمراضملا نا
 0 . ةددش حدم ف يثرعلا لوى ءلا اذه نمو

 2 يق قرلا رمخأ + قرت نم مخ الاانا

 خا نالف او اق .اذإو ءادوس هندلو دق هنأ هب نونعإ أعاف امها ها نالف اولاق اذاو

 دوطإ ىتلأ هال هقازتلا لوطل هنطا ك 0 نال كئاح هنا نودنرب اعإف نطبلا

 حالا هس ناك هنام اظذلا ميها ريال ظورعلا ةوادع تيس ناكو دوسإ بوثلا اهاع

 7 ا ىبا نكت ا ديرب ن ائال هنطل فشكي 0 قطبلا دوسالاو نطيلا

 5 "اا :اداسف رك اللا ءانأ نم كالا دير امإ ناوززغ نا ليعامسا هل لاق ىت
 هاو لضبلاو 0 لك



 ا اا 2

 0 ان ا كاحأو نار 900 م اسنلا 0

 0 0 ف 0 ادد 1 3 "ام 01 0 دعو 0 -

 0 سيلو نر 8 كايف نيا الا و 9 0 هل 0 : اع و

 0 وجا 1 رق 2 00 امنا قاف 3
  1 1ةمرلا ْ ٠

 دخولا ناو ةملرأب « هتعردا سورملا بابلجك ليلو
 لبق نيح يبا عالا لوق كالذك و لاق هغ وبس ديرب هنكلو بأ الملا 1ك نوادبإ 1

 يجادلاف اهترعش تجدو اهترصاخ تضافتسا اذا لاق كناشس لمح فرعأ «ىث
 بوثو كلذ ناك لوب هنورت الا سرازنلا دوعسمو يم.صالا لاق س الل
 بلا ها ف مالسالا ام ل كلذ ناك لاق هناف يعمص "هلال ا 9, جان

 - فعض ابك اضوالا نا اومعزو ماما تا 0 رك ىلا ( لوقا انب عج

 0 عيمج ىف يبه ك كلدك وتلا 00 || ردة ىلع صصمحلاب كلذ ن

 نال ةنلا يش رداغيال ىتح تبداوااب نعل كلذو اه 0 وايلي :

 7001 يللا ف ضايبلاو ) اولا نهربد اوديصأو مرك اءاضملا

 افاو داسفلاو تعضلا ىف لف] رح أالاو رتشألاو ترتلا ضارب
 ةتيلا هنف 0 9 200 00 0 سرب 3 0



 ها ئ 00

 ١ رمظهو ةقرد ىلا مجرب « موه ةرفز ىلع طيخ
 1 ا ' نو :الل ا ةىأر هنأ )ان امأ ضع. ىتربخو) هئطاو هقثما سرفلا نا نولوديو

 ا 00000 دوم عر فولأم فولأ رئاط ماملاو ةبرخ ةردان هذهوةلطلا تتبس
 - بحاص هق رذب حلمي دقو ةكيدلاو ججاجدلا حالك هل نتن الو. باء. ال هقرذ نا ىت

 ! خدتنيل ريمملا ىف هنم 'ىثلا قلي زابللاو مفانلا راك هيف ترف نوجا لاو ءاصملا

 ا : رجلا باح أك اذ فردي تاالغ هقرذلو هيف كلذ نام هلمسا 1 1 0 فرلا مظعيو نيجعلا ١

 غيبدلا هوجو ضعل يف حاب د

 م باب اج
 ! 5 م 3 0و هريغ دلو 0 رز كتاف باقلا ىماق مش رئاط ماما

 ١ ق اللا اعنم“ ,كاذ امو ع لك ناق: زيو ضب لك نائضح امها كلذو هخرف

 00د هم فدعا وه ىذلا ركذلا هنيعل ىرب هناف ةريغلا قيرط يف همؤا اماف طرفلا

 م مث هنيعل كلذ ىرت وهوابايمتسيو ال سوطتنو اًطوح هذ حكي و هاشاد رادلإ

 2 اذا ةعئع و هيلع ا هنأ تاق اذإف كلذ له دعو هصذ بنا 00 كك طق

 | كذا ن هم كلذ سلو كلذ لعفي, كلانه يث ياورك 5 لكف اعدل ذا د هل 0

 0 نكي 1 اذا و ةيافتلا نمو لخبلاب ,نم بتر 06 او ةريغلا قار ُط ٠ نم 0

 _ لاق هر قرط نم سدل 4نم كلذ نا 3 مايحلا عي ند نوكي ام لثم هل أهركذ

 5 تنغتسا اذاف قزلا ىلا ةجات# تمادامهخارف ىلع ف وطعم مالا نأ نم 3 رك داملانا و

 ١  تاقاعر ركذلانا كلذو دبع هل سيل رث را م ماىللا مقا كلذ سف 0 ام

 ١ هنم دا جوز عمدأ 0 ا 2 ا رش ق ا لقت 3 نين 0 ١ يف هلا ك4عم

 د كعل ابفرعب / ءَ هي اك هأرعو 4 َ تح لإ ينو ه رض د لوط اهاريف

 اخ . لماعي ىذلا لهملا كلذ دجو» سالف ةريسبلا مايالا هنع تباغ امناو لب وطلا ىهدلا

 ْ 7 ع ىوتسا نيح دق ثذإَور هلا ءاونو ةوادم اذغلا لع الا تربك نا كعل هخارذ 03

 2 امدجي 8 ودو هاثنأ فرع, ناك ناف | 0 ىذا ا لوهج ما ِ اجلا نم هريغ ةيش 1



 (ع/

 لأ ف وفل د ءرم وهف هب ثارتكالا لياقو هن مقاقو كلذل سم وهو فيض ل

 ناك ا ؟ ذلا نأ ِكلذو ع مالا شو 00 نع را 1 بابو( لاق) ةعيبط

 نم 4 0 كو هل ل كدحةسم رح الو هدب ر ردنا هفعض د لق را 5 را تيب ١ أ

 0و اللوهنع ه زو هفعضل هرب وهدف هم أل مال: الا ديدش ها هسأ 0

 رق لازال ع 2 بمب ىدح هر رهط مرو هددع هل نسسنلو ل 5 الو هعوضملا

 محلا لك 0 5 0 هلل نيد توءيف هغامد جي ىّتَح بّقنلا كعل ناكملا 7

 نول ءأر اذاف ريطلا عابس هيلع 3 امد 0 ذإ ارْذع هل كلذ ناك غامدلا نم هاو

 هيلع ىُش أ اللا انا نكي ما عابس نم ىر ” لام ةوسقلا ن م . ريالا مما ص

 ريطلا حرا وح يفام لع كلذ 2 ديزبو ةعيملا لكشل هت هتخا 4 تسع . ىلع مؤللا ن

 ' -ةيعبسلا ل

 4 بابا ## 0

 ب يم ل ىهمعما بجأ ص ماه ونأ 0 ناك لاق ينلر 0 . عبصالا 1 مذ 8

 ذورخا نا كاتس 0 و اودعصف ةعاج ءاح ذا حيطسلا يف هعم وهو امو وه 0 ريقه

 |ولاق مويلا - ىذلا امو معا 0 * ىأ لاف مييلع لبق اق مراثم ما نا 3 5

 اهيلا رظنلاب ب عمل :: متاولاق اذام 3 لاق 3 اغلا نم ماملعا ليجا لص هيف 20 يذلا مويل

 ساجو لزن مث اهيلا رظنلا كرنو تابقأ اذإ نيملا ضييمغتب متمنأ ىتنكل لق تبق
 0 امم اعيش اندحوالو 0 لثم يشل سائلا ىهان ام 2 تكاد ريهز نب ين“ ٠ لاقو هدم

 وأو ماملاك دال باوأ لك لو ٠ ىلإ تاون نعم 0 دي يمايو هن هي تمايو سانلا

 ظ عبط ةياع درلا نع هنو م يف أو الف هظيغ ىلع مكو كلذ هظانف رضاح ق ظ

 ترصصق اكر نك 0 هنينح وهدب ع 00 هلافوو م 0 نا 0 0 2 3 0

 0 ف دحن نك 0 وه ف 3 0 هصقيف ةمعلا مرو ىنع ب :بامذل 0 هلا

 كلذ لك ةريثك ارارص هب كلذ تاعف مرو فداج ريغ وأ افداج يناتأض ورنلا



 : ] ران 7
 اك نئلو كفن مذتو هدمحت اياد كاراف تنأ اماقاحسا وبأ لاق ءافو الإ دادز. ال
 ١ نم لاعرأا ن“ ا امو مقالا ن م هل كحا رخا نإ مركلا نم كيلا هعودر

 0 ر لوةتنيح كت ع ينربخ 0 2 ةعببمللا مم -5 6 قى هيلع م ىسو 0 طةلرصل هسف'

 تاتا يلطأ ىل ناكمتدعاب اكو ا ىف ناك هيف تدهز اذكو ةرص دءل ةرم ىلا

 ا 0-0 ,ولنأت 3 رآهيفيبر ىذلا ه ركو ىلاوهثم جرد ىذا هشعبملا مأنح كيلاو ءاح

 ْ 00 هفلخ ىذلا ةمضومىلا 0 نك ا أ كانلاو كدي 1 متهتبودر 1

 1 نا دف كل هندار ا ع 3 ركش امإف هريغ لاّمم هيف تال امو هتاده ٠ نم بجعتلا

 | ا ل رجب نطو لل ن .نأحاو ءادتهالا قاع هن ولا يقل و هيف كاع

 ٠ نمو ريطلا عطا وق نم اخرا هاو و ا الو دل اق م 6

 00 دع ردم 5ر1 لوط اورق دنع نم هللا اهعج م ىلا اهعطقم عضوم

 . ىارباو ىراجملا مطقت تجرخ ل ملا | ما ند م اهجورخ تقو تناك ناف

 7 "7 تيفاع ١ تاق ناف ماع لك ىف انيلا ريصت ىتخ لابجلاو راحبلاو ضايغلاو 0 :

 أ. تبرهاتإو ةمالعو ةرامإ ىلع الو ةلالد 3 ةباد م لع و بود لع ائملإ م

 . كلذ سبأ دق جثلا تاو ممطلا ىلا جا ع ام تملعو ديدشلا ةربلاو 3 ولثلا ن

 . دع مقفأ ًافدو ايصخ ا 1 امره ىف لازن الؤ ةيراه ع 39

 "دقت سيلا اهدالب نع -ولثلا رأ د مقر ءمو انعودر يع ف كوتا ُثى ماب نأ

 0 براجحت ا باح أذن م2 فار طاللا كالت لهأ 52006 مولغمو .عوجرأا فا ْط ا ها

 ) .اهضايغلاو 0 00 اهدالب لاتحب ِ 11 ذيج لك ريط نا ضئاتلا
 1 هكا 0 و اهناثلو اهما رك ملم اما ارنا عج ةفصلا هذه دحتف 1 7

 1 03 ا ا نو 0 ا اسف 9 6 0 7 07

 1 عط 0 ريطلا عطاوق ع م 1 هتيعاو لك َّ متر ذام 6 لاا دقف .ريطلا“

ا ةرصبلا ةلجد ين نعامنالا هد 03 0 0-2 نا رجلاو روبشالا 3
 



 0 م

 اذا دسالاو تعول كيه ظل حام وهو ل لا لب الا

 حا تسنل حللا كا محللاو ظ محلا لكاوذ ةواح ءهمل ءامدلا وسح نم متر

 مي رثك ١ ىف حا ف هندي حلملا مقومنسحال 1 لا دع شل

 ا مجرم اذا 0 م 2

 روش الارق رعأ ةرصيلاب ن 6 و ا رف نيس عطق يذلا ناك ناو هسارمع و هبارخ

 اهدجتمأ ةنسسم لكى نيب رع ليفت ىو كسا تنس روس ل لبق

 ىغماذاف ريحا الا لا نربشا ادسماب 0 1 ميقيف سن لا نهم اههادحإ ا ظ

 ١ ورش ماسقأ عيج ىف مهف رخ الا سنجلا لبق س :ا | كلذ ةدم تضشاو لجدل 3

 هلا الا 000 ريغ كمسلا نم عوأ يف ف رللاو فيصلاو ع 20 راد ءتشلا نم

 نيب 20 0 ىذلا . 0 مهو نيب ا 2

 ةميء ةدحاوة رفح منا رك نال د نيصلا نا وم زف سان طاغ اعاو اعني

 4 د ع :هادنع لو تنم حمر رحبلا كلذلو ماظع 6 وأو

 نيللاوةدشلا نيب امف دحاو ردكم ع نيروش نامع ةه 00 دالب ن

 . عارشلان اكو ةميظع ع اومالاو ةبوق ةمرااو ع رحبلا ناك يفبرفأ ةديقلا ١

 تراص لبملاو ببي !:قدوف رخل و سوقا عم نكي قدا ا

 حيسإو ء املا 2 |ونمأ عطقب ك س جويسزلاو لاق لف راىلا نفسا 5 ريسلا ىت

 مم دعلأ كلذو هوو هدالب يلا سانلا ديص نع لضفام ؛ دوب م خرا نم 0 .

 ير : الوها ىلا ةرمدبلا نيب مف رحبلا ع نمنوديص|موةريثكل زار انما ىلإةرم ْ

 ةماعذ لاخ غراف اع ممم رحبلاف الاو ادع امعوجرو اذيلا ض نابإ ُِف ارش جوبا ا

 ىف قا نيحانجوذ اريطلاو ريطلا نم ع كسلا ةماعو 0 يما نم تحت

 تاراآو تامالءل هيفاع ماعلا كاردإهلو ناريلطلا و ةياغلا غولبو ك ردلاةع .:

 ْ 0 هيل - ناويح تلال ! 0



 0 (م١)

 000 يش حبل ا 7 0 قوذ لعو ءأ وهلا قى رف قاحا وه اذإ

 ْ 0 00 اا 0 هلتقل

 م ودا رغم كاز را *« مينا و ةزشنلا همغت

 موءرلا ةدلاولا هعأو * مهجهل رحبلاو رحبلا ىف

 0 4 أمو الهج هميلت *

 ةءلاونخالاو م وخلا هيلع لاظ اذا تأنا ويلا ميج ىحن ىذلا ميسنلا و ةزشنلا لو

 0 ءلاتال هلكأت ةئدلو ىتلا همأوهبركيو كمسلا 0 كاد ةلقيلملا تابوط راو

 00 0000 017 هوما اذه 3 ال كلذ ىف وهو اضعءل هضدا لكأ

 ا 2 هور لاقو

 هكدا قو نادم بصي * هلت بكالترللو
 اد اقرغ ؛تئاكأنإو هيلا ة ةحاحلا ديدش هنأو ءاملاب هلاضتاو هعاب ط قطا

 0 هلوق وهو الجر وج نييندلا ضعبا ريمي نإ دنت ( يندشنأو)
 7” ار2 يع ان« انقسلاق ىارو

 000 ىلا ةقرام « رع طسو دار روأ
 ا رهو ناوكذلا لاقو هيف ثلا لوط قورحملا ق ضوثلا ىف لوشي لآق

 قع 0 ورمللاو قي #6 هيصالا 0 الاقل ادب

 راقد ءام هيف ىف نوكي ىتح كلذ هلأ ان 11و تو ال عدفضلا لوق لاق

 ئ ىذل لا ةلاو هفصن ءاملا غاي ىتح لعالا كرو ا لفسالا كف لما

 1 00 لاق و «ام ن الم هاف نال هم 0 0 نأ 5 "؟/ نالف سانلا

 7 16 1 17 00 هفىف 0 ناك 000 ودلعو نيد هلثم 0 ااا ااو

 . هةفصن ا قادشالا ىف لخدب 5 ناو ل ا ليوأتوبف مالكلا

 0101 007 020 11 ىلا بهذ هناف داصلا



, 1 4 

 0 اذا تنكر قرم قادملا فضصضنب تح رع #3 ةفوضا 0

 7 نادل 0 اذهو 00 0 ناظلا اا :ُ

 رحبلا ةيح اموص. أماع لدف تت داخل ءالظ ف تا ١

 ءايطالا م ف اا و ةم_القلا ع نم نا 2 ةفرعم « باب نا ١
0 

1 

 ةثرعم فو عاقل 00 راعشا َّش ها هلا

 لايتخالا تاوذ نا 00 0 "آل 9 اسنلا مامج 0 مل 1
 قارمعالاو 44 :رددلا تامذالا تارذ ريغ نم خارلا ماس لعجاو ربدملا 1 1

 تدب نمل ذخئاو جوربلاو صيمارق 00 4 اظاود مهتلا ندسح نء رانا ا 2 3

 ةعساو نكت او ديراقلاب هناط هناط 2 كس ” رادعم ىلا ةلوأد ءافوذمةعموصلا قل /

 ديعتولا *لاكلذ لع طمئاملاو ةروفخ اهديراة فوك نأكلذ دوح و ارداجسأ ا

 | لييع ههه نكي ةسودلا لئا ف را نوجر#
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 0 0 هب ريمقتلا حاصيإال | رك رطل وع م جل نا م لاقو ايظا اسنك 5 0 نوك ىذلا ا

 حطشس ظ لع 1 نا كلذ لوو نيطوتلا ردق لعو ميلعتلا ردق لع هتادهو:

 0006 رصقو نيفيظولاو نيقاسلا رصقو نيذخفلا معو ةرارك لاو و2 وللا ريغ ىف قاما

 3 7 نرتب 9 نوللا « ءاقصو نيتقد1لادقوت 0 قوفشو نين ل ريغ نم 4ث ددخو فاذلا

 1 ”بصقلا هبالصو تصعلا هلا 00 رحال ةدشو ناخلا ةقانوذ. ةسوملا مالعا اماو م ملا يف

 ” لايتخالا ةإَدذ لئامشلا مالعا نأ هود ريغ 8 راق ملا ةءالصو ة هود ريغ ف نك نشارلا نيلو

 1  ةفخو عزفلا د كزع ةدع رلا ةلئثو باقلا نحو ردملا ةدشو رظن ١ تاو نطيلا ءافصو

 ١ موا ولع ف نا ريطلاف 5 مالعا 3 لعمل 5 ةردام أنما كرو ر اطاذا ضوولا

 للا ماوس || وح ى 0 نيحان ا مو ءاندلا“ وح ف با رطضالا ةلقو ووش ُْق

 را ةتيصأ اذافنا ريطلا ف دما ةهدشو نارود ريغ ُْق كرصفأ| نهشن>و طالاتخا ريغ ف

 3 هتباده نوكت ن :رساخلا ن نم 4 رفام ردمبف الاولم 6 ماو ءاطلا ورق لا امال هم

 7 هللعم د وحال هورعلو ف 3 هيلا ة ١ يذلا 00 نم 00 نا ا وملعاف لاق

 ا لوحلا ريهشلاو شالاو اا 0 اىلاو فيظنلا ودرام انا 0 1

 ا 5 ءامو دزريطلاو نا رفعزلا د ايكلا كي ؛ جاع 0 دا 5 ةوقن م هيف اناسنالا محلا ةلزنع هل

 5 ا امو تالا طا وهو اك 0 هماح ِف 47 1 كالذ ردو 3 ةح رك ف 00 ادنشا

 ْ > ام كدب , حلما ودامرلاب مث 0 عسل لا ٠ نهد نيمو وأ امو هنا | نيلي نا نادملا 50

 1 0 ىتح درولا ٠ نفهدو لدسعل ىلشب م ها لع وفروا د كا اءاعلا ةرلطا خاس 3

 نم هم د نيللا ن ٠م هماح ف جو روشملا شثمملا | مطل كلا نخلا هي . حلاعي

 وأ ىلطب نا لمقلا هب ؛ حادي امو لصفملا ىلع. امكلذ لفسأفف نارهاظ ناقسعه.فيظو

 ' سنكيو 1 طمسإ ىتح تاسع كلذ هب لعش قلن هدب ::للخا قسرا هشلر

١ 
| 

١ ١ 

 ادغلاب هقلع نوكيا و هتلع رو اضل هناريظ نوكيوهفرعب مع هيلع بص و هيلع



 | ْ 86١

 ' عوجلا دوعتو ناكملا كل ىحدل بوصنخلا هماع نم يرفع | كلذ نوفل

 ع نوكب الو دوس نوكي نأ ىغب شط “ال هياذ محلا اذ دع * يد ا م رظنب نكلإ , هيلا

 0 0 هريطبإ ا 00 ادع ناك اهلك 0 دمبلا : 0 /

 00 شير تجلو ا كلذ فاو عجل ا نامل فر ا هتجو

 كلذ ان د ناصوصقم اهو حطمسلا ىلا اجر ل نأ كلذ ن نمدوجأو كلذك هل
 مخ اك ه1

 اذه هلوت هيشأ امو لوالاب 7 6 لى جالا 3 هيحاص لبق اممدحأأريط, من 0

 كا ءاودلل | مرشو أب انلالا 0 أنك قف صو هياف هبوج ركن

 نيللا ك مقدس لو م ملأ رظلا: نع 0 ءلالا لسا 2

 9 5 0 ل كلر 000 رع 0 0 دب 00 1

 مالغلا تلا كلذ نف 'لاثمأ اذنحلو بعصا ةفاعلا دنع باشا ماتا لا ١

 : باج يد * ناكحال اهو يثلا ناكح مهو لمحلاو ىدبلا نايوشا 0 0 او

 نيح تاس 5 2 لامذ ا ين يش نم نوكأ نضعيلا اى لا نظي هل معال ءال ن

 ] هقيلدل 0 ههلعف ت0 يمدح : كتف رعك 0 ةرعم نإف 0 هلا م " كا ل ا

 كيعل نوب 1 ا نيدو ب 3 د احوز س 0 هر 0 ا 0

 لع وق ١ را رااطلا فتاذاف نينا نهوال فتتنلاو فتنلاب مجربال سا

 نم تإرقو هود تنج دقو همئنق هيلع أ يتثا نييك ع ل



 ت0 :

 6 نم خابيا هناو هنأ لع رضا ناك أر ام 3 اننلا ناك الكو هيلع نودأ ناك حرطلا

 ديجتال ىثاالاوحاقلالا ديالا 1 لا نا
 ١ ع تشتحا دقو َّى 0 تعش . امرو 3 لا

 غ  اذاو لآ 1 كلذ رضأ اعرو مايالا | مقو دعلا 'ىطبتق ضيد 1 تأ راق دقو

 ا 0 رقتسالا نم 0 ارش م ملدلا ىلا ءادتهالاو شيرلا ءاوتسا يف لوالا غلبم ىناثلا

 نارمج ثيح 00 رو رب لحاز :ل| م نطوو لالكلاو ءانيعالا | 5 ناك نادل

 0 ناوونلا َْق دغابشلا دنع ا مه ارب ناك أم يداقاو ململا نم هلو تعا 8 اعفرا مه اذإ

 8 ملجم لى اوناك دقوهنم دعلا ن 1 أاعحر كك قاكدملا كلذ ن ماعحو اذإف قالو آاو

 ٍْإ ”نوكي و ةباغلا اغا ىح كلذك نالاز , اغلاق نإ" ص داع . ملام تان طوتلا 0 :م اولجزي قا

 1 اع ا(هدجا
. 
 ا دق نوكي نا هلع تح 0 لل هير

 1 . كلذ هموي اهنيو ؛ ها لج ةرص امنسل اذاف 0 حور هلع تضع هتحوز لم

 ا ناف لجزلا ىلا لح من هنع تيحن اب فال اذاف لاح نأ لبق دلع اهونم ع مث
 . لقر ءاحبلاو ىرا اميمااكا همالغأ قلقا لحازملا دشأ نأ | وملعا لاقو هل عرسأ كلذ ْ

 - اهتمو' ءرعبلا ابن ,,و فيعضلا اعنمو ىولا مف اديدم ةفالتخا عابطلا ىف فاتتحربطلاو

 ا 0 00 سشطعلا لعدم ليقلابو 30 ذلا اهنمو لوهذلا اهنمو عيرسلا

 5 اع نودع الف ءاطبألا و ةءاجالا ة ةغرس يف نيطوتلاو مياعت ١ دنع نوف قال كلذو

 0 قرح دالاب قدؤشام دك ارا رسم لالقلاو لوهذلاو تيدضلا

 ١ .ريصيالو د رتعالا دل ناكامالا راادالب ىف دربلا قالب فه ةكنمناكامالو دربلا دالب -

 0 ادا الو ناكيلا كلذ يف ةماقألا لول الا هلله ريغ ىف ناريلطلا لوط لع.
 ا 0 نآ ديالو لاق اوه عابط نم برش يذلا ءاوملاو هاود وذي ال نم لاحو

 1 ىلإ راظنلا نيبو هني لخ مترا الاوفر لان نرد كروت كل هءتدرأ اذاف دورولا

 برشا ناكام رد الا دروملا عاسناو ءاملا ةهج نع كءااص أب هرصل فكن ىتح ءاملا

 ١ ا ٠" الون رظنلا كلذ هعورب الام ردقن الرق بع اذا ل عسوأ من ىقاسلل ن با

 0 0 --الوأالوأ رظنلا هل حسفن مل را رع كلذ هن لمغت برشي نأ ردجأ هناذ

 معأ و لاق ةرتس ريغ برشلا داتم, ىتح هب لازت الف هيف وهام
 " ىذلا لماالا 1 ماجا نا

2 4 

 0 0 ا
 00 ا ا كلا



 (مل/ل>
 5 شدحءوةسمو ةدحوب ليف تويبا ف 0 0 نم برشو 1

. 

 هم ٠ برأ ن نم 0 ناودسبا كلذ نم يلدا داتعإ | 5 هتاف كلذ ا

 سلو 2 هل رث اط 1 نا 3 1 بهذ 00 هنعفا نا 0 برد ا

 كلم هم ىوج دقق ةاذلا نو هاج ناو طحر 2 ارش ءاجماس ناوارت م00
 :لاعدا| هدعلام 53 ل و هل ةْضان را تان ىتح قازلا لسرتا "للامر معبلا -

 دنع 0 0 0 هل 5 هدب ةصقل . م كلذ 0 هياع 00 اليا ضي

 0 اذإ ا رغل ها ةماعل لنا دعلا هريغ ل هضِي لقتف م هرتسالأ كل ادب

 0 هددعأ 0 د ا ا 0 ا 6

 لاب ا لول 7 | يعروض #* 0 ا نا احلا : : 20

 القل كلذ لعجو دابع نا تا 1

 لايح نعلئاو ب رحت حتا .* ينم ةماعنلا طظد م

 كدر ثردحن اجلا عفن نع كد انو تايد همس 0 0

 لالا 1 00 0 هب حاصتالم امدحأ ب



 00 6 آ
 انك تماد ظ مهضحلإ 3 لاف 0 لع ةيودا مهلا 1 هررعأ 6 مروأ شف

 1 الملا

 سنو عملا ن م ريمسلاب هل لات كو كي هل رفقا ىذلاناهوركملا تدءقوو ةمالا

 7 ملا قوكت نار ير ل رولا هيف از ايلايعت نسملو ررقتلا نانا نأش نم

 .هاقبلا ىف كل دمو زملا كلل ماد مهضغل لاقو ررذلا لع مادقالا نم ريخ ةقثئاب كلا
 نوي.ىلا ءاك ذإو نوصمحلا ذاكا ىارلاف ةيق ميضلاب انصر ى الور كرد لاذلا فنيل

 تينك هتبكو مهضعل لاقو لذ ةايلطا "نم ريخ زعفتوملا نا ل هلل دادعتسالاو

 : ةفلا بيس درصلا ناف هيلا ةيطاخاو هن رهاصم باطل نأ يأرا دز زأا لضف تعا و

 0 هس> نب لح ن نمو ءالوالا لح ةيحاص هن لحو ةدوملا هن تبدو ةمرألا هب عش

 أ : كسعلا سل هناف هتطلاخ سلاف ةنم مئتمإ "ئىذل هنم 3 و هأ نع امه ل ل لخا اذه

 | هديب لكلاو ىأ راشأ دق لك ثالملا هل لاسقف ةنباب « ةكرشلا م اال ةوادع ةطاطا

 ١ ىذلا كاملا ىلا ةيطالا ا د يعل مل نال و ةمصعلا 0 ؛ كك وف يف 1 1

 ١ ظ الار سدو هيلا لصي ند عج ةمااصع معاو اياده ىدهاو السر لسراو هتوف

 ١ نيعفرفنيلثم هسفن دنعاطأ ذختاو نهنيطوتو هدالب ىف ماجلا ذاخأب ميصأو هتاقث' نم
 ' نولسربكلملا دنع نم لعجو مهحاص دالب نم نولسري ءالؤه لم ةياغىلا ةياغ نم
 7 ماسلا تايذا ل ا 8 كلا قيلعلو مو لك ربخ هتيتاكع ير و كلملا دنع نم

 | ملأت هواطو هررنتساو حيوزتلا يف كلملا ةممطأو هرمأ نم "يبث هيلع ىن ال راصف

 ) نتكالف مهعم هنا وا نوم اوراص يح مهنوفطالب الاجر هسركل شدو ايادسملا

 1 ناك اذا 2 يح مهن دق دنع ف هيلا راسف همون نم هيلا ني لو ممرغل هيلا هبا أ

 ٍ , ةدلا 5 م هناك امحأ كنوو م 2 * قرطلا عماجمب ل ا ةليل ضعب 1 ةليل ىلع

 " ةندلا كلت ىلع باغ دق حبصأ و كاملا اولتقو باودالا ١ 00 هدنجو جراخ نه وهو

 ْ 0 امتاو 1 او مزملا مهفر نو د عاود ث ملطف ةكسامملا كلت ىلعو

 الا أ كا ما ند ' اضالأ مالا ن كي حإو لا اجا هلك كلذ بيس

 انآ الجر نأ كلذو لاق نهلماعم ىف تاوصلاو نوف ةذإلا نم باصي امو لاجرلاو

 ركب تناكو ءانسح ةيراج تناكو اهجوزتف اهقلع ةاتف ىف هلاح ىلا يكشف ةرص



 ظ (لمخ)د 3

 فرخ نمو لاجرلا ءارخا ةلايكما ن< ءاسنلا نسحب أميف ةرب ع ل كود

 لك اهواز , ًابدسفإا ن ع ها هيلع ثعئتما اهياع لخد الف ءاسنلا ةذأ نم ْ

 لسبع 00 .دَظ نم ا ماسأو هن هناسإ :نم أبيع لخداو فاك نم هسح ناك ب 1

 هن اق ة 5 لح ىلا تكالذ اكثف ىلا: َ 5 هدحو ةدشعم | ضقر متهأ ىتح ن نرتيعاف نتا ظ

 فططللا ى 0 ةمأ 0 !| ل فعضب أَو دحا |, ملا لص الف سأ لا ن م ابءلخيو اهدرف 4 نأ ١

 ماعم نم ءايلح 1 ةماقالاو 0

 الا ا[ 6 الو ةاقاع تالذ ف ىضوا مع مهن ال ةنيعألا مداخ لي لاو 5 نسر

 ْنَم د أ يهنشل ىت هدا | نم اب الا لصل ن م لك ىلاوابل يملا شحوت:سا الوةراشالاب

 مانا نم اجاوزأ أمملع ء لذدب نأ ةدحولا ة هشحو هيلا وكشنو مالكللا ابلدج ارب

 31 هَ ردا قولا م كلذ ريغو بتطو 0 برعشهو

 0 ف نم لدهحنو فدظل تن ى ٠ نهريصيف رادو لل 2 0 تاذا :

 1 3 برن لرصوف اياب تن ِن ماش 8 ةقيظل ا ىدب نيبو 0 0

 م | 0 ماف جرحت م ” ةعاس 0 0 5 2ك نم م 0 كلذ 1 ُْ

 قفوا نوكيوا رم ىتح تي ةعيبطلا نإذ نملاحت ارا ذا, نإ ءيلص قركشف 4 تا :

 للا دك 0 ا نال نيا ر اظذلا 00 0 باغأو 00 0 اهل 0 1

 ْ 00 هن ا أ هل ةدا ركلاو هعئد د الو دروأ كل

 هن رع ار املع لخداف ن 0 لمأتلا و نونم وبدلا ع ءآع با ااغلا ت تت ٌ اذاف 4 نسل ١

 ا ٌفِضِلَو نررلا أمنا ركف ليمتسنو نوع 0 نب.يفصا ب ا ظق ىو واو أم نسأل ل 1 :

 اهنم ودلا واخ وال مع 31 ا جرخا 9 2ةوردلا كبرح 2# نم مايرام ردق ىلع ةذللا عقوم

 تامف نإف كنكمت نا ثبلتال امنإف ايلا ةأرلاتدعاو كت رك تبر نإف

 رص هل ت 0 لاق كلدب قريخأت ديررئام م 3 و ناكمالا صعل كتنكمأ او حبال

 اهيف لعلف اهدنع كلاحو ابسفن ىف اًطاح نع اهات ةأرلا
 نم اهنسنم ءايللا نم ةعيبط

 تلاقو ةمااتماب اهيلع تراششأو قرلخا نم ارلبقام ىلع ايلبقاف سدنان الابلملو طا ١
 (-ثل ناوبح ب 1؟) ْ 00
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 كالذت مات كو تكااق ناعت صل في نيحوزا نب رت دقق مأ | 8 نع نب نار , اع يربتعا

 ناو ةبيهلا كش لع ىلمحت الو هذا ل انهت ![ةذ ا تيدبأو 4م تدحمق :

 - ىف ديزيو هبلغ ذخأ, كلذ نإف سو علا هلا كرت م كاللنل د تيحعلو

 ا ادم تعزو املاتناع ٠ ثبلير كاطعأ | نم رت هم كلذ ٌّك رو كتب م

 . ةقرألا لاح ن ىو سنالا لا ةشح نأ نم نم 0 ءاج عملا ببس ناكف ةارادملا

 الا هلا للم املا لاخدإ ن نم هعلك .س نم لاجرلا ن م 1 ماما قا مالك اح لا

 ” مقل 77 ذب دق ةيؤرلا كالت نا 3 ةسارفلا بحاص هيلع تح يذلا ءيثلا اذه

 را سال كرست رز تنال دق د رمال ل رد هوان نا ءانقلا يك او نسعي

 ْ َُظ ا وز عم اج | ل لاط دق ةارعا ةئلاثلا و هيلا اذه لثم يف ةييغلاو اهفافعوا مناع

 ام تركذو نك اس لك أمم ِِك رحت كلذتأر اذإو ةاورشلا .تنامو فارطتساللا بهذ

 . اهردص ىف ,سجملام بلقلاو ضرعلاو نبدل هيلدا ردح ع تك
 . مزعلا كا اممزءف كلذ عقو اذا اماف ةويشأا رو هذاا تاالاح مون . ملورطاو ا

 ا ندخؤ. نأ ىلا .نوف تاربرغلار كالا أما مزعلا ىوقأ ىوهلا ا ىلع اهم زعو

 ١ ال ىتحو ةرارغلاو نبملاو خييشتلا كاجىلا قريع ىح نمل لاتحمو فحضملا ىف ةءارثلاب

 ١ يعير وظةيدنسز وجع تبكردقلوجوحأ اريثك الو اليلق لزغلاو هابلا ثيداحأ نم نءمسي
 امك "0و ءانملا ضخ ةرم اهضخف نيطو نيدو ريما ا لقأ الف

 | دير رشلاب رك ذب هناف لمزلا اذه هللا ىزخأة يعاد ةيدنس يهو اهماساب تلاقف نهرت

 ١ الساكن دايع ندم ردانلا ادهم انل نيا فلاب 0 1 هنإف للا اذاه ا قى د

 نانف ىلا هكم قب ر ط ىف تساج بارسعالا ن 1 ا قراصنالا ينلرا دو

 .ايهجو رحافرخآ ادق اهوقس مث تحسبتو اهسفن تباطف احدق اهوتسف اذيب نويرشي
 اذه نم .نيرشأ قارعلاب ؟ئاسن نع ىنوربخ تااقف اننا اون تدخو

 ا للا ىراصنالا ميهاربا ميزو ةبعكلا برو نينز تاق معأ الاف ةماعلا

 230 دعب ودير كمداخ نالفل اولاقف ماجا اذه نم لاقفهشرر شفنو هبلذب

 اا تكل للا تكلا 0
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 هتءبخ بر اوسلج امير اوناكو مدريرق ىنب نم نايتفا ةئيطألا لاقو هقنع بر

 انزل نلا ةرعءاد هنأف ءانغلاو ىأنإ جلا ىنإب لاثذ نا ايكرلا ءانغ مم 7 ؛

 طساو نم هءامح يم موب ىف مام بحاص دهاش هناق مكتمل ارانقلا دمحا وأ اما

 ىلا توا نم ٌرئاط لبقا الك مار لا ذو طساو تن

 وهو ناك ىذلا كلذ وهو طساو نم مام لاجزاب حرفت كارأ ابيع كنم ىرأال

 - مح طساو نم ءاج نيحو دتم . لو :ىجي 21 ت ا 0 ىذلا وهو ءاج ىثلا

 طساو نورزبو طساو ضار من 'يثن الو ةْزج ىبأ ربخ نم ىث هعم يجي
3 

 نم "يلب الو زوج نم “ىثن الو طنسأو :ىماعخ نم يشل اضيا هعم ءاجالو

 اهمانككو اهكمسو ابجاجد نءو رو .,ع ,ء ناك نبذ ر كسك رم ته

 تفرعااع تقرع دقو نال ايم مجدنا ًاطيشن ا بهذ كك شما

 نمو لاق ارا ادد نيسمخ هعبأ َّق أ رعرأ ىبا يحرف لاف كرف هجوا اميل لق

 32 هذ نالفو نالف ىلإ ىغمو مف نالفو نالف لاق اراد نيسمخم كنم هيرتشإ ١

 رتشل مل هل لاقف قدص لاق اراد نيس طساو نم ءاج اناع هنم ىرتشن كنأ نالف ّ

 نيسم موش ذ طساو نم ءاح اذاف لاق طساو نم ءاج هنال لاق ارانمد نيسمخل

 ىرتشي نمو لاق نيراندب ةضيبلاو ريئاند ةنالث هلم خرفلا عيبأ ينال لاق ارانبد

 ىرتشت كلا نال مز ل لاقف نالف ىلا ىذمو هلءذ دخاف نالفو نالف لث* لاق كنم

 لدن لاق قدس ل 000 ةضيلاو ريناد ةلالع لس 0 رئط ن نماشر فانا

 ةنالث هرتشل و لاق طساو نم ءاج هابا نايل لاذ ريئاند ةنالثإ هخرف ىرتشت مل

 ءاج اذاو لاق طساو نم ءيج ”نآوجرأ ىال لاف طساو هوأ ةعافاوا ظ

 : نيسمخ كنم هىرتشل نمو لاق اراد نيسه هعبا لاق ناو 0 -ىأف طساو نإ نم

 ءاج اذا هخارف نم اخرف نا نالف معز لاقف نالق لا نضع هكرتف نالف لآقا راند

 نيسمخ هرتشل لو ١و لاق قدص 2 ارانب دنيسملا هلم تأ 1 هتبارتشا :لعرتلو نم هوبا

 0 ءاج امامح ىرتشل نه هللا قزراالا لاقف لوزإلا لت لثم هلع ا داعأت لاقا

 ربع اذه دعا وباو ريتك الو ليلتي ةيرشبال نم ا ٌقؤر الو ارانبد نيستا



2500 

 ْ ' اهقفنا مثرانبدفلا فلا هدنع تناكالجر نا ول نيفرسملا ضل اكو رعو لات ىلا

 لوا ذخأف رانبد فلا فلا هدنع الجر نا ول لئاثلا لوق ممس امناو تبهذل ابك
 ْ - مع دقو ا 15 لاما رهو اهرتك ا لك قا نأ ١ 0 ناكلا اهيلع مضي
  ىنلب (مهضعبل لاق ىذلا وهو هرك ذ نم هللاو ىيحتسا الوق هيف لاقو راهلا قح هللا

 | الاجز ناكو ميظع هللا 00 م ا تم 1 تبحاف ع 1 ادم كنا د 8 نا

 | ار دك نأ لأ هلا تبا هوخأو لاح ) ناهاس زو ار لبق

 ينذلب امل هنأف نالف اما لاَ كرااا ضم رك ذر مالا مب يف دهز نيح م اط ركذو

 07 ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو ينيع نم طقس م ب تعملي

 00 همه. ييهب سوم

 ا 00000000 * نايذلا سانجأ يف لوقلا بان ا

 7 لعو نال لا دمحم انديس ىلع هللا لصو هللاب الا ةوق الو لوحالو هللابو هللا معسل

 | عمتسلا أوم 1 <ىراقلا اع اقل وأ راب الا نابي ها رار ار رعو هير

 انا دع منع  َهِلَول هردق قة صامل ١ الوهتثحر صل 0 عش ردح ا ع ا

 ”نءاتلا لع لد اذه انملاع ىلع لمتشملا كالفلا لو اطل د نم اهلل لع لدا سل نخل

 ظ ا اتا "000 01و ةللحو ةمظاك ةتبقدو كلذ ريستيم ناو نانالا نذد
 نُث دودحلا لوصفو قرفلا عضاوملفغاو رظناا لم“ا نمو اهف ن ذورك ملا قرتفا امناو

 ١ لولا آو رات هحو ريغ نمر ظنلا لبق نمو راقت ملف 1 هر ردا كر لق

 ! تامدقلا ماظتنا أعم م رظن ذلا مامتسا و رظنلا ةه> نمرظنلا ءادتنا لبق نموتامدقملا ضعب

 | محلا 1 تاب. نمهرك ذه مام الا تابلا اذه عاج ىه لاصالا هذبف اوفلتخا

 ا | ىلع باب ةقالا يف هباب ىذلا ناصقتلا 1 نم ةفرعملا نم عنتما ىذلا نبإف

 ا را ل نا كالا لرمكتلاو ريصقتلاو باوصلاو لطللا باب انزكذ اعاو ةدح

 0 ا ىف ءونشم هالو تكلا تواغتلو قاطعا تاراطالا ب1 ا
 ظ ااا اهرذك ا م نأ لا 2 القا دنا نتي ىذلا نإف دال و عفنلا لبق
 َةعو يللا تاس ل ىف كلذ 0 دل ما لب ةهج نم كلذ نوكي ال
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 نم ائيش 6 ر اذاف ىلوالا ىلع 5 هر> الامد كلذلف ةلئاز ةمافاس دلا مفاننو

 دعشلو هواري دشن ناكوأ ةشاكملا ليسا الهاجو هيواعلا بار م اديعن نا

 دسالا نم تلاخلا تاوذو نايذلاو تال نع تارآلا 0 5000

 نم اهمفانم عقا ةااوع لأ عاف ريدلاو براستءلا نم رعشلاو ريالا ت تاردر 0 ولو 1

 نأ معو هنع م ة نأو نيرياصلل لو زع للا دعأ امةهج نمو يول. لاو ناحتمالا ةهجا

 كذا تناف نسخ نيو فر ع ايندلاو نانوكي رابتخالاو رايتخالا

 نومألاو مظملاو رتحماو ذللاو مومو ب 0 هوركملا'نيبب ةجواّرلاب الا نوكي
 نمع هللا ةنالو ىلا لسوتي اعبو رابتعالاو رابتخالا ىف رفوالا ظملا ناك اذاففوذملاو

 هكرتشللاو رضلاو طا ند ورا رادلا ىف ناوكي امنا كلذناكو هتمارك ىلإو لجو ٠

 ناكموبرقعلا قاخ ىف عفالا عضوم ملميلف رسسملاو را راسا و عفا ةنلاب كك

 ركفتت ىتح فقتلو بابذلاو رذلاو شارفلاو سجرملا نرقح الف ةيملا قلخ ىف عنص
 جمحللا قاخ ىلع لجو نع هللا دمح رثكتس كاف هتلمجم كيلا تيمر ىذلا بابلا ىف

 ءاملا ند ةيدغالا قاخ لع هدفم 15 بانالاو موعسلا تاوذو 30

 نجلا ىلا هاكك لذ فرصاف ريذصتلاو ةوادعلاو ريقحتلاو ةءارزلا تد ا مينلاو

 قت د و رافح الا هن تح وتس رأي اا هيل نم 37 كك نورا ع مهم رفحاو يل

 ةعيبطلا ةهج نم تضفلا تنا ناف هجو نم ريغصتلاو هحو نم تقلا ةياغدب

 ةدشا كالتي ابرضو هءسا كلتقي ابرض نا رك نم نيب رض ةرطفلا ةهج ن نم تانتسا 0

 . ىلع ربصتل امهتاخ امناو كاذل مدع امهم نأ لمت نأ كيرع نأ الا مت م هرشأ

 لع الا نوكي ال ربصلاو ريصلاب الات ن نا قحتسل ين جلا ةحردلاريصلاب لان نالو اهاذا

 كنا ىلعو التاق اضم ناكوا اباثو اعبس هوركلا ناك كيلع ءاوسف هوركم ل
 نوكيالف عبسةمغضو ةيح عذلن .هدضانوك ناةح_ طال اوعزلا لملىردت ال

 نم هعقوم نوكيام بركلا نم كانه لماذ نقودلا ماك. او مسالا قب ةق

 دهج قذعلا ىلع ثيسلا عق ةول والتالا نونا سمانلا لإ اذه ماع دقو كلذ قوف

 مهفاف أاصعلاب برضلا ملا لكش نم الو رانلا.عذل لكش نم دهجلا كلذ سيلو *



 0 كرون

 رهذنالو ةحيحصلا ساسحالا بادحاو ةمكملا لها | مرد عفا ناو وم هللا كميف

 ذفلا هذه نع لوكسم كاف ةصاخلا نم ىلاعتهللا كالمح دقو ةماعلا تهدم رومالا

 ١ كيف. فار ال كمل ديم ىلا كضخب فرصاوالمه كرتت ملوابعل ل مامال

 "درا هما لجو نخ هللا كداز الكو ةنس الو ابنك الو ةدوم الو .ةمذاالو

 ”00 .اراخألا لك سرتتجاو برها لك ترهاو :رارقلا لك رفوا اضل ثالو اًدنج

 0 ان الل نوكي نا اما نيرعأ دحأ نم ولدي ال هناف لجؤ نع هللا ففارب ال

 - ناماوهبتكنايو هلسر تاناهرب عمو هلارعل عد ناتو غوبسو هبال الدو هنانأا ل

 | الهاج هم ناكن اف اةختسم هتامرحو 0 هيلعو انقوم هنيدنو افراغ هن نوكي

 ' عبضأ كَمْ و أرجأ كيلع وهفائرت هيلعو افراع هب ناك ناو ركنأ هلو لهجا كح
 آد 1 نابدلاو ةرذلاو ةشارفلاو ةافلاو.ةضومألا قلخ اماغ ونك | كيدايالو

 00001 ا لالا ىنعتستو دنملا اذه نأشت نوابتت نا كايلق دارملاو بيناعلاو

 حا و رذلا اهسور طقاسم نع ابلشو للا اهدالب نع اهالحأ دق ةما تبرف رذلا

 | اذ دج ىبح نابنلا اشبع دسفأو شومبلاب تبذعو ةارلبا تدرجو دارقلاب
 ١ 0 اقارعبا وا اوفرببل موتعو مريجكو مهئاينطا دعي اموق اهم كلهن نأ لجو .نمع هلل
 | ةظعومو - 00000 ده د ايفو لجو نع للاخ نم مليلقلاب موقبال مرمر يثك نا

 1 ةحشاو ةباو ةقداص ةححو ةءقلو بادعو ةنحمو يوليو رضلتسا ل حالصو ركف نم

 ٍ رجالا تأ يفو ةنابالاو ةفرعملا باب يف ريد هلا عاجامهو ةركفلا و ربصلا ىلا بيسو

 00 نانرغلا ناش نم انرضحام ةلبج يف لوقت 5 ” نابذلا لاح نم انج رك ذلنسو ةن :وثلا مظعو و
00-١ 

0 

 "شيلا لانو عمط ناو ران ضارخالا مها 0 كا
 - ١ سعاشلا لاقو نابذ نم م ىهزأو ةشارف نم

 0 ائيلطصت ران لوح شارف. *« 00 طهرةيوذينب ناك ٠
 00 اديش اذام نردد لو #3 أممق نءشو اهر 2 نفطي.

 يهزأ موت امأو نابذلا نم اهلك بدلا دييانالاو لفلاو شارفلا لمجت برعلاو
 و راف 7 ا هبليع قوم د راخا كلا فا لع طمس .بانذلا نالف بابذ



 اذا كولا ذاوقو ةقراطملا نأش د نما .ناكو ربجتلا مومو ةوشنلا و وه فن الر

 م وه كمن الاول طاشنلا دنع .نوذربأاو حذلا دنع روثلار 2 . «اورخن نأا

 كاملا دي_ص الاو اهشناب مز أمافإ حملا نار ءل ةقاثلا تزبك- فاول 2

 نم هسالا”ىنع نال 1 ليقفدسالاب هيشو هجولا لئام ه رك دم هلال ا

 لاو تيلكما ف هنأ انا ربكتملل لاق م كلذلف هلك الا تفتاءال وهف اذحاو مع

 اذك الولو بارتلا ماغرلاو مار كفنأ او كلذ لعفت-سو هسطعم كذاو هك هللا

 رءاشلا لاق هيلا 0 0 لا نال فنالا كلذب نوصخم امئاف كفنا تشحلاذكوا

 نيدتغاو ةئاصخل لع ندر انداوذا ضب نم كان ا

 .نيتا .دقالصا هيلا نحر « هنا ىلع لقبلا تينول-
 رعلا نوؤفرعل مثو هيلع : طوقسلا ىلا نايذلا وعدنامدل ضرع اذا بوذم د ١ لقد

 مرآ

 00 ريعبلا لع نابذلا ل ودساو هياع نابدلا. طوس 1 ريعل تاما وأ يقف ذل

 سيلا لإ هلاجيف ناك اذاو هراككلذل وهو هلإإ رخسي ناكاذا :نا ماسالا لالا

 كلذدب لطي م مب ساذ نم 5 هيف صيف ضاخضللا ىلا كي هناف ةعر ركلاة ةقانلا وأ

 لمجيو ةرع هن.نا كلذ دنع ىعديف هياع نطقاست سردلا ُ نايدلا 3 اذاو ريعبلا ظ

 ْ ملل قلما عار ب ن احا نا 1 اهنابذلا ن و هيلع كح وام ناطلسلا دنع هل دهاشلا

 0 ءادنام عش نا ءاش تم هنا الا ناط امانا كت نظل الر ناسا يدأ د 0 , ليملاب 5

 ْ لوقيف ىدعل .ى ّ || ءاودالل ءيث لق لالا عابطو ا مدع ةرملاو لعق مرد

 ظ ينكلو :لابأ | ل يدعي نا رعملا اذه ىريعل ىلع حا ملول ناطلسال كلذ دنع لا

 اهليعو هل كاتو كلذت ةفطعتسي لازي الف يلام رئاس يف امرمغمو رملا ءادس -ءإ فاخأ

 ةف ا :صرإ ماسلخدب :الام 66 هيف اردتم النايذلا نا لاّشو هل اس يل ىتح

 ' وهو اولاق هيلغ نابذلا طوس :نم ههجواو باكلا باكلا ضع هنأ أ رع

 ناك اعرو. مروا : ريعبلا ىلع تبد اذا ةبود ربنلاو ريعبلا ىلع ربثلا بي نم هياع دشأ
 :ايئلذغأ مظعو هلإإ نمش فضي وهو ىعاشلا لاق ماع 1 كلذ ْ

 :.رابالا عالم نهدواجي . #* ماكل كنب نجا 1
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 ١ اك اوهو الإ ريعلا ضرالا ُْف الو حدقأ وهو اللا بابذ ضرالأ ف 0

 ريدب لك نا ىفو سطقأ وهو الا ووأ شرالا ىف
 3 ةرتنع لوقت ملعأ

 7 معالا قدش 511 مصل رفوكك الدمع تت 0 , هناغ ليلجو

 | ندش ثا 00 نوهشإ 1 نسكلا) ملع ريما لك ناك ذا ريعبلا قدشك لاق هنا اك

 : : نعال | لاق كلذلو ريعبلا

 1 منش اب اهقادشا ىف سءاصلا ن -.ه #* ةيسارفاف 5 كل هنرض مكس

 1 هلا امك ريعبلا معا ليق اذاو * اريربلا ع ناكا يخرق رفاشم *# تيدكلا لاقو

 سعاشلا لاق نابذلا هنا لع دقالا لبق اذا

 ْ ْ ' مدقالا حودتلا ن :مناعطلا ردح د ارداس ودغل نوح شدطا تالق

 حدش هناك يرخالا ىلع ةيعارذ ىدحاب كمن ادبأ هنالو 3 هناال نابذلا ينعي
 1 د

 ْ 1 مدقس عاش ضرالا ىف ملمبالو هر ١ حدقي مم كالَد ريغ . لوح ىع وأ ء وأ 21

 )| عرتخ عيدب ىفوا را مر رش يعم ىف وأ سيمت ببر ع ىنعم قوما بيصم هيدشل ىف

 هيضعل قرسف هاما ل ردع موه نا ه4هءم وأ هدعلا نم ءارعشلا نم ءاح نم لكو الإ
1 

 1 ىذلا ىنءملاك هيف امكريذ هيف لجو ىلا نيم نأ عدب ال هناف و 0 هيعدب وا

 1 كلذ أ مهم د نوكي َ مرأ امها طل راعأو مولغافلا فاتختف ءا نوشلا هعزاتت

 ١ ا م ىلإ كر 2 هنإ لاقو طق ىندملا كلذ 0 ها دحج هلعل 1 ةيحاص نك م ىنعملا

 7 ةفص ف را ند ناك الإ _ هوعر ة اذا اذه لوالا لأب لعر طخ مك عامس ريغ

 1 لم عدملو هل وصرف ءارهشلا 0 ا ى أحتف ةينصو داحأف همصو هناف بايذلا

 .ةرتنع لاق رمشلا ف ا ءوس لع الياد راص هنا هيف

 | اكان لك ٠ ٠ك ريف # 347 نيع 11 الغ تداح

 . مترمملا براشلا رم اجزه « هدحو يني ام بابذلا ىرتف .

 ا . ميلجالا دانزلا ىلع بكملا لعف #. 'هعارذ هعارذ .كخناذ نغ

 ها بابذلا فصوف نيديلا عوطّةلا مذجالاو دانزلا ىلع بكملا مطقالا لمف ديرب لاق



 كا

 لكس ربع ا ارعشللا ىف 4 5 0 كلذ لش 0 1 0 ي*و نب ب

 لوفا ينءوسف ا ديدش رك ممم 6و ةيورعلا يي! ف اندنع ناكدقو را

 طقس اذاف امم رسيالا هحانج تحو ءافش نيكل بابذلا حانج تينا ثردألا ىف

 ءافشلاهتحت ىذلا حانملا كلذ دنع عفر هنإفهيف هوستاف قم يفوأ بارشيف وا ءانإ

 ناك دقو ةديك-او ةوادعلا عم اذه ىاو تلا يأ لاَقف ملا هت ىذلا

 ناكو 2 ع ٠ ىلودع اذه ردح ناو ردح 0 دزالا ند“ م سانأ 4

 هل 0 موضع حدف ف بايذ طقس كيد ' ىلع اواكو مع ميغ يا نم 0 مصالح ء

 ل طغ 3

 1 لاقذ مط ايدزا ناك ناو سسرأي مومك : ناك نإذ هلمء رد نإ لاق ةثلأ هلا ىف :

 0 0 نوقأت انلا .لامقذ موضع 2 7-0600 ل م

 بابذلاو نو>دلام نامت دزا تأ ى 03 اكو اق سم مهضعل لاق نك قرشا ل

 . زجرالاقو ءارمشلا أمق ريبانزلاو لحنلاو شارقلا نم هانرك ذام ىود ب
 اهاوس ديرت الو اهنم قاخت ةدح ىلع بابذ بالكللو * لذام تددو ءارعش. نا

 مت 0 غون لكو ضايرلو رالكنلا اذا

 لدا تيشعأ دناوادن هب #2 .لطيغ ف هاذ ليا 0 0

 روثلا ةنص ىف لطخالا لاقَو ءانغ ضوعبلاو نابذلا نينط ىممد ب

 0 داع 6 ةاوغلا ينغ #١ 6 ضايرلا نابذ هينغلا ل 1

 بارذلا نيئنط يف صاع نب مدا

 0 0 د انني و ءادهأ ا

 ع 00 د 0 هش ع تقو بأب بذا بأي ذ اذ نيالا 917 اذه ل

 لع تروقو 1 00 27 عال ت تان ن“ « ضودباو ٠ .تابذلو

- 0 3 



 دادات يق

 ] رجا لاو إلثلا ةولملا نرخ
 ١ اويكس اموات 9 + ىفسكد * امينط مئاد :ةانسلاا لثم

 00 0 ةصقلا رى 0 را رع 000 0 0
 ةعامجا م 1 نررفلاو دعادام 1 بانالا وقتا ردق لع وأ طخضلا ردق ىلع توص

 هم 0 د ثلا ناب ,ذلاب اورض ليلقتلاو ريغصتلا اودار ا

 0 سلا كك هل هيد كراع دلل تر

 7 يذلا ةزرم ا لو هع طلع تدق اينوير ايو

 ها 0
 . باللالا نادم .تاساو ع هناي قلغا سمقلا تيار امل 7

 باف نب سيق امنه قل ملا ه- برم نإ ةراثإ 0 51

 ظ حا نا لوت لث« ىلا بهذ امئاوه رثآ رادقم ىلا بهذ. مل مهضمب لاق .
 00 1 ادع نا 3 0 متبع يوق نعام

 7” ةردغالو مال ملا 2 دقن ضويلا حنم يتتفلك

 هرالاتاوذعابسا ن :رم ءامدلا يف خلي امئاو مدلا ىف 2 ايي رق سالو لاف

 ةليق د رولا 1 و ةبغل دل ةيغلو ةيع دلة بع ءوأ ا اوسح ب هام اف ريطلا

 2 يعاطلا دز زد لاق كالذك دسالاو ءايل

 0 _ سرعلادةوذكاةوكماريلع * قمر هد هلع بذي

 ٠ ليوسسمو 0 3 0 ه د 0 ةسو ىلو اذا 1

 0  صعاشلا لاقو 5 هو ران



 م ) هى 0

 |ها هت ل طار اهدحأ امأةد وحلا ةم نم نا ناصخ

 ىلع تببلا نوكي نا و هني سياف تلا م ايعارخا دارأ را

 ايلا قاعي نأ الا نابذلاب 2 نم ةمالينلا 6 نكاو عا 0 الا

 اذإف ةسلظلا ن نه برشاو ء وخلا تلَط ىف كوع يي لا

 بابلا يف ناك ن إف بايذلا را نم هلهأ لَو ءوضلا داع ت

 ند نب خحر> اعرز اقأ رطا هقيطل و ه.حاص ع ن< م نيداد ١ دعا 0 2ك

 اهاذأ نم ةمالملاو اهجارغ خإ ىف : 0 ةسلار حان ل نيد ذو :

 اولخدب تأ 1 ل 5 اغلا ف بابا نامل ى ىوش رب ةملا

 رووا لاخداب ال 00 ال كلذ نال سوبا لحم عن 3 3 ا :

 0 0 د أما اع ريص ال فرصلا س+وشو ا ف والا لا نركب لا

 رع - ف 4 55 0 ادد 0- _-- َّق ةراغ 9 3

 اهسمتاتواهلطت ةضومبلا لك أمةنابلا نأ الولع ىرخالا ةيسا ١ م .
 مهلا نب دخت ركذو زارك بف ابلغألل ناكل الور ىو توبي ناطبح ه
 هل ىلاةمكل حا لوفرعل له موت تاذ هل لاق هنأ تاقتثلا / مل هلع ش :

 ىنا كلذو اهنغتو ارطقاتو اهديصنو ضو ل 1 ما ىلب لاق ال اولاق ب

 كلذ لبق بابلا قال_غاف رتسلا حرطو بابذلا ججارخاب ترساف اف ةلئاقلا دير

 ىلا لخدأ تنكف هلوقو هناطاس ىوقو وخلا تلا ف لصح ن زجر

 كلذ اذاف ةلئاتلا تقو ىف لزألا موب تاذ تونأف اديدش الك أ ض وس

 تعحطضا الف مبموب ىف كلذا يلهتغا قايتلا ناك ير عضل رع

 الف ةيفاع ىف تماف ناملغلا ىلع دتشإ بضغلا ناك دقو اًئيش ضو

 ضومبألا هاف ةئاقلا سك تاد دف تاذلا جارخاو 2 ا قالغاىل

 ةئاعلا يلا ترض ايلف مهتيتعابو :ةم هتنأر ادار 32 5 95 وب باب 0 وتلغأ
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 ونلا ين“ كل عتبيضتلا يول ِق تت قار ا كق ىدش ' ىف تاكد ةددحاو ة هصوعل ل م

 ” ناف اذه يو 0 تايلا قالغا كو تر 5 0 سارتحالاو لف دحدا مايأ 6

 000 نا تماع بابل نق 5 نم را

 اذإو ةليح 00 0 ا تربل عارع اقرأ نإ هد مالا اذاف كلذ
 8 7 ناكو نا.ذلا ىقانم نم ناتلص+ نانأبف ةهحأ أ اهاننتفأ لضرعبلا هاندا انكرأ

 1 كك ناذ لاو لباوتلا جالعنم نوديرت امم ريثكب اون 000 مهلا نا

 : ف © سلو دعألا ىف ىو نابذلاك ءايطالا امدق نم مهلا عنو امنا كلذ نم

 " هل تلقو نوفللا تافاح ىف رافشالا زك اسم دشنو رظنلا ىوشو رصبلا رون ىف

 7000 ركل ىرلكأ مم نيتاسببلا ناكسو + هركألا لاباع هيوج رس ا ليق ةزجس
 | كلذوؤتركن ةىلإ لاق اروءو انايشءو اناءشفخ سا :لالقأ املا ىلع قاو.سلا ءام ميسشو

 | ةلافسلا لهأ نمو مها نا لاق ةرضملا ىلع مر 0 عوقو لوط الا ةلع هل 11 ملف

 . نيذلا ناسارخ لهأك مامناو اولك  كالذل سيلو نودمر. ال نابذلا نولك نا

 "دق ىلا ةئبالا نوذأ, بطرلا نيم اباعصأو نابذ ريبانزلاو ريبانزلا خارف ن وك

 . قيوسلا حمش 6 اهحمشب مث هتحار ىف دودلانء | 0 ىتح اهتكنيفادود تانأ
  ناطرشإ ةدحاو ةيرض نابذلا نم ييصن ىلا اوءفد مهنا تيل لوقب قودزرفلا ناكو

 ف نايذلا مو ةماع ا مم اهل ردقتلا ديدش او مز 6م ناكو ا 5 ديالا ةحار هك

 ْ اذه نع ةماغ او روسلا ن هركي هللا رثك لاق هو لعو صاصقلا ضع قرم

 ْ عديج ع و ةدابشلاب انيلع نم مسيللا هصصق يف لوَش نأ دابع) هعمس هنأ نص اقل

 ] 0 ىف ءاج اذكه تاق اموب نيمارأ نابذلا رمع امنا ةرم يملا ىل لاقو نيملسملا

 ا الالو طساو نم ابابذ رثك اتدنهلا ضرأ دمإ سيلو ركسملا مايأ ىف طساوب ذئءون
 ْ ادن هيلع يذلا نابذلا ةرثك نم دا وما هدد احم ةياع ناكوأ طئاملا تار

0 

 ْش لقأف ت تأش 7 داو راك أف تاك ناو أمون راكي ثوع نابل كا

 | أ[ ذنم لبا امون نيميرأ ذنم نوميقم انها نحنو | :احرأب اهسودن ىرت م نيو



 000 كاش
 ةيابذلا نا لاق ءايحالا اني 6 ىتولا انيأرل كلذ :ىلع مالا ناك ولف اتيمادحاواب

 ايندلا ىف ةيزح لك اناخد دق اناف تلق بباز زا ضع ىلا تيعذ توغ نا ثذا

 ناكو لاعلا بيت ليملا فير اذ جملا ب طماط ناكو اتيم ابابذ مق اهيف اني

 دق ذِإو قيقدلا نم الو لالا 5 و ماكجالا ةاغ ىلع أي : لك دب

 9 ةعاس أمم ىهاتا هللع صضعل ن ع كرخأو ةع.داحأ هب كح ان ف هر ف رجا

 دق فقاو نوذرب يلا رظنو نذاربلاب رصبلا ىملا اذ_ه ىدأ نايذلا 01 ىلا و

 هعردبال كك بحعلاىل لاقف 4م غلب 3 1 5 احالا ساف ىارف ماجالا هيفا ةحافا 3

 تدلع نآلا ح تاق جرخ الا 'ئث قوج ىف نال قاح ىفىعبصإ ت تاخدأ ول انأو :

 درب ال قف ل لاف يلع لبقاف همال كاوا ةعاس نودرلا © دبل رض

 ةديدملاو 7 حالا كال (آك نوذربلا عر 3 كلثم ءارصبلا لع نوكي انا ت

 هنهذ ناكل كلذ الولو الع قالا دسفأ نوذرإلا نأ ل لاك ضراالا 1 0

 هيف كشأ تساذ اذه دعن اماذ باودلاب كرص ِق كشأ ت :؟ دق هل تاق 5

 نيخس رفْن وكي ق؛رطلا هه 8 خسرفلا لا 1 ئ دادغل قرط يف نو ةرص 1

 سانلل 1 ىرسك ناك لاق مث الواط ركفف خسرف فصنرا دم نم لقأ نوكي خسرفل

 تَقاَع 0 هل تاقو هودصش ' عئاصي م اذاو هوداز ةعيطقلا تح اص اص اذاف خسارفلا

 ةهدئع َن اربخي هنآك مسوس هش تار #4 ' لوم أمل ىلا ثثعل ىف نا يادح يراش | نا

 : 0 نصه آم نادير ل كيدب هيلا تع نوما ناو كلذ هدد دنهلا ن

 ”نكلي هندلو |نأ ثردحلا ادله ناف لاق نما .كيدلا طقلب اك مبلك ٠ ءالؤم '

 ٠ ىلا لوقلا ا:- عج مث) ةريثك هريجاعأو*.داحأو قافآلا فراس فيك 0 .

  1اولد نولمعل 0 اردق 0 الإ مهاف ككشأ 0 00 5 اف ( ناب دل نع رابخالا

 ٠  1ندع لع لدن ادهو م تت + ايل الا نوكأ نوداك/ الو ٠

 كاك ولو رماالو داق [ل مل: نكلو نالح>و يمان نابذللو ءاومملا رد ةيرتلا

 كلذ عا اا ا م 7 0 دو ع 0 سز< 2 ىبا فانمالا ذه



 0 ان هلال را 1 0 هب نحأ را ناكلو 0 و قمارخا 0 1

 ادا لس ل عا نو 000 3 0 ادهو 0 ىننجلا كلذ توسع ورق

 . .٠ روثلا 0 وهو سعاشلا لاقو

 ب ءامل ”تفاع فا ةدفامو #  نقان قاعذا توسمبلا ترق

 3 0 د طار ىسف تيفشو ل 7 د

 نتن ا ه 'ىث ضرالا ىف نوكي نا يخذبال هنا ءاكسملا ضعن
 1 الا ناك كلذك أما الولف ةرذعلا اماو ل.قلاو نابذلا نمرذقا ؛ىثالكلذكف ةرذعلا

 ىفبذي ناك دق ءادنمو احابص موي لك يف هسفنن م امل ه.ش هرثكو اهل هتؤر لواط ِ

 «و ةوافطلا

 ْ ابا صقتنلا هلخد وأ قع وأ م ءايالا لع دل هرذش بع ذأ كق كلذذوكي 1

 ا اع ةثام 1 00 1 00 ا ف دحاو 0 0 1 00

 نعد صخدق نإ 0 كلذ س مل سانجالا عيجد ْن* نك 1 هدجن 08 ىو

 5 خيتوو هتحئار نمو تانينالا قع ن م قا امنإ .ىذلا لمعصلا ّى لوقلا كلذكو

 0 نود ةساالملاو تالاملا ع ميج يف مه 0 الا نابذلا ك كلذكو هن هندب راخو ا

 57 0 ادع 0 00 .



 ١ كو 0
 | اذان ا ءا روح قو ضرالا ف 0 هناحصأ قراشي 7 0 كا

 هارب 0 طقأس 1 ا 1

 00 : راحل ىفو ظناقلا 00 د 0 عاقبلاو 0 روخصلاىلع الفاس :

 واع 0 هرم ةيعس ف تن 8 1 م اد م هئي ءرطتلاو يأ م 7 3

 0-0-0 ِ هنأإ نك ناك 5 ىلع مقم وه 00 ىلا - 0 2

 هق م ىف نابذلا رذقتسي ناسنالا ناكاذاف لاق نابذلا الإ حولا لزانم 4 انلا
 راذقتسالا اذه ةيدنلاو ةبار ملا نمهل< 6 لمتلا رياقتش و راذثتسالا اذه

 ةنارقللا هده نودف اللاو ردعلا يا 3 صخ امل الا ٠ 1 0 كل 3

 كلذو رم 6-53 نايدلا قو لاق بردا ن 0 ا ع سفنالا ع

 0 هاما - موووت تل ندومأ ع

 يدلا 0 كلذل ايم ف . ىف جالا نم نط ص 10 هريغ اتيبم « نسمتلي ! نا نعدبإ 2

 داهجالا كعلو درطلاو بذلا كعل تفاالاو نينيملا ل عوجا هل م

 0 هاذأ كدكشال اى ِ 0 1 اننا 2 نايذلا درك نأ شب . برخ دل 0

 نا ؛أعئااو



 ْ 200 ظ

 هاوار لور 6 0 ل راو لك 00 ةغدغدلا ٠ نمد هقنا ن

 د ص م ةغلس الاه ل ل اناا ءام أ صم نءةعبط يفو الإ هنم ةءالذ نوكي سيلف 0

  شدخع لو ضعي لو زدشبلو حرج لو شمخ هنأ ىف نأشلا سيلو لاق طرفأ ناو 'ىش
 ' ناسالا دجي دق ةلك اشملاو ةبارملا ردق ىلعو عابطال عارطلا ةرفانءردق ىلع وه امءإو

 : 9 د طلاخدق ن وكيللبل ضعباورانلاءاةطذإ سرت دنءاموصو ةليتفلا ضن مخ

 ' دشا نم هنرتسام رادقم ىفنوكي هلدركتلاو هن مامغالا نكلو رشلاب توصلا نوكي

 ' كاتتسيلو متانلا طيطغنم ناسنالا ىلع لخدب يذلا هوركملا كلذ سو تاوصالا

 سذملا لبق نم نكي ملاذا رادقملاو ةروصلا لبق نم نكلوةيالصلاو ةدشلا ةلءلةهاركلا

 ' ١ فارجالا 0 الا رجشكلذك د رم هرم كلا رعألا كاك ترض ءالذكو

 - قارتحالان ا 00 106 1 ادا ترمو رك اك هه ركت نقنلا نآذ
 | 1 اا ١ ال نا هدحو ثوبملا كلذ لملو لامت>الا كلذ هقءاصلاب لقتحا أ
 5 وصدتشا اذاةىذلازال وهاعا كلذ لملو هلتق هنم برق يتم هناف هيلع سعال مويلا دهاشن

 ١) كراشدق ىذلارختسيو ىمحب نا طيحلاو زاسنالا هيف ىذلا ءاوملا لعل وا ةوقلا ف

 ! رانلا هنم طلاخ امالإ ادج اديدش رانلا نم تودلا اودج مل موزانلا نم توصلا كلذ

 ظ 0 را رفلا توف وهو لجو زع هللا قاخ نم 5 قاخ توق نابذلا بر> نبا لاو

 ظ 1 تارشحو ريطلا يمه جملا نءة ريثك بورضو ديلاو توبكيملاو شيفاخلاو

 فان 75 نم كلذ ريغو تاك صهاشلاو تان امو تاسا دودسااو ربطلا اماف عابسلا

 ابذال .اههاوفا حتفتو الو طف ارهاوفا يف عدو بيلا لكأت ماف عابضلا اأو ريطلا

 : حالا وهو د دحاو عون نايذلا ديصت اما هذبف | ملع تحض تغحا اذاف

 3 ردد شكو أ رقاتلا قا رلعأ, هنطقلل اذا تولولا ندا ناعاو سالتخالاو

 االودبفال الو ضررا هادا كلل سل ىذلا ديصاا اماف اهيلع م هلا قابطا

 دا ىو هبلولا باوص ىفو ةارادملاو لتملاو قذملا ىف هلثم مالا تاوذتم

 اديبصلا كأن انملا ن« فورعملا ف:صلاوهو ثيرالاهل لاقي ىذلا لثهفادإلا ةعرسو

 ْ : عنك ا فكو شرا ب ل اطفال ان نايذلا نباع اذا هدم كلف



 امر

 نم ىرت كناذ هال اينعب هلا امو اسكر ةرالا تقو 0 رع
 نأ ىنبأب دق هلا ملءاو انومنم افوصوم دبنلا نك ناو لعق دن م 0

 مل ريطإ امالآ ديصت الو ريطإ اا 0 0 0 ْق نوك

 ا عادخال كتءادخو ضومللا ددصي تابذلا نآل ا ص ديصل ملا :رذحلا د 1

 00 منذو توبكنءلا نم نفلا اذه ديص دوك كك برغأر 5 الاب ك

 ضوخ رودزلاو لاق كيلا ددصت اميش 0 ادم اهديصتو نارذلا لتخت غزولاذا

 رك : لك نود ءرخ ىلع ةطقاس نوكت نأ نأ الإ | مف ةعمطرال هنكلو تابذلا ديص ص

 مزو هديصلو روسرلا هيف عمطإ كلذ دنمف هن اهلغاشتو ء رذاب اهي هدشل لدعو

 ىتح نايذلا ديصي 1 ,فلادار ىتمو ثيل ن 5 كلذذخا اا دبفلا 3 اسيكهمياتو قادرملا

 عيدا نو# زيوهيف فرعا 9 00 اذا" ٠ ضعي كلذ دف عنا تالظف هنم

 ىذلا اماف ا م اًد_هو هنع ل َِ هنم ذيع وه عبس عم ن ناك اذا ذ و

 9 0 و 2 عم ناك اذا ندا ََت 1 00 رئاطلا انف“ هيف ك

 0 0 هسشن ىلع نيعيف هنم 8 0 فر 1 نرد 0

 اهحراطيف اهل ىىدب الجر تأ دف لبالبلا يف انآ هتأر ىدلا امأف امملعيالجر

 نم طق |هثع عمسي مل ىتلا نوحالاو تاوصالا عرتخ ام ريطلا ىفو !متاوصا 1
 ها أوطق نينغملا عامس لعارو . ملا! هنأ عر هنإف ساذلا نه نوذلا

 الكأ نايذلا لك أن هو ةراوكللا 00 تازنادوقلا فو 0

 دوعل 3 ” ندد ام ؛صرق 8 دوعل 2 11 3 كتر 0 د

 تلاز امو كلذك اول !ازامواب اتق بس 4ه.ضغ نوكيو هبضغل ايس كلذ ناكا

 0 نبا ناو 4 ش



 3 دك
 آ00 ل اغوتد إو قزرلا بلح سفانكلا نا سءاقلل كا طقس ىح كلذك
 .تاخدنا سفانكلا تراصف 0 0 ةيده 1 2 ا ها ادام نم ماع

 ٠ ول م 1 اريك الو البلف امل اولوقب ل مماليوارسب ىلا تذفن مث ممصق

 اهمفاد 7 ” تداعف | مفاد 9 تداعف ايعفاد اذإ هنا مهضعل ن ةشااو قفرا ضعب اهل عفدلا

 ' 1 | اممعدتتع هنو يلا اللا نم هلؤح ناك تك 1 ناك الكرتالذ نا تدان
 ١ .لوقل اذهب أل ىلاعت هللا ءاش نا نصح ياو راع يأو 0 ةيفاو هدأ رظلاف

 ١ لرم سمالا اذه راثأ ىذلا وه عمطلاو قيدصتلا اذه اوةدص نيح اهل ظح لد

 . ىنغىلع تملا نا احل ليرولا ن .؟ورهلظخاو عمطلا اذه بيس ىذلا وه رتفلاو هنفادم

 ! ريالا بابذلا نولتقي اوناك دقو الوجت اد.دج هماعو هنودح عم ناك نإ ةصاخو ملاع

 ا ١ وناكف ا 5 م اوعلا هيمست يذلا توصلا ريهخلا كلذ ف حلما ش ةطبلا ديدشلا ١

 9 ريش 0 هناف ل لك رو ينط ةرثكب مهر 2 ]1 اذا هدرطو هفرصد ىف نولات<

 0 موس راو لما لغأح اذا اوراض ميقس ءربو باغ مودقب رشبم 1 مهي 0

 . كلذ ,هذاوي لأ قم خش : لجأ يف 0 نا لجو نم سلا دارأ اذاو مهم حا 00

 ظ 0 رك 6 ولع للا ىلاعتف ًاببس هل ايه هرمت ريدش نا دارآ اذإهنأ م 1 مدس

 | نيانن 1 0 راو نب هللا دبع هللا ضاق ةرمدبلاب انل ناك نابذلا حاملا ىلا (لوقلا

 لش هتكرح نم كامو هسفن ن يح ل 0

 | يأ كلم م نو رادلا بررق وهو هلزنم يف ةادغلا ىلصإ ناك كالمو طمض ىذلا

 | هلو. حلحالو تذل, الووضع هل كر ال ًابصتنم لازب الف يجنالو يتحيف هسا ٠

 ا ا دم ءالب هناك ىح هقش دحا لع هني الو لجر ىلع الجر لح الو

 ١ كلذكلاز .الف هساجىىلا دوعإ مث ربظلا ةالص ىلا موق ىتح كلذك لاو الف ةوصنم

 ْ داعام افلا ةالصل موش ىتح كلذك لازب الف هسا مجرب مث سهملاول مون ىت

 ١ قئاثولاوطورشلاو دوبعلا ةءارق نم هيلع قل اذا كلذن وكب ناكام اري ل12 ىلا

 5 ةرم هب ”الالاو ةدملا كتل وطىف مه مل لاقي قملاففرصنمو ءامشملا يلعي مث

 ناك كلذك بارشلا نء هريغ الو ءام برش الو هيلا جاتحا الو ءوضولا ىلا



 0 72 ] م

 الو هدب كر ال كلذ 2 ناكو ااتش قد ةيص ىو اعراصت ىو ميلا لاو '

 نيطامسلا يفو هيلاو>هءاككأو مويتاذ كلذك وه انيفركت .لاالإ سولو هسأرب ريشإ 0

 ريصلا مارف ةهشع قؤم ىلا 0 1 ” ثكملا لاطاف 0 هك لع طمس ذإ | هدب نيب .

 ٍْ لع هطوةس ىلع ربصلا نم مار امهموطرخ ذاقنو هضع ىلعو قؤألا ىلع هطوقس ىف ! :

 فايذلا» نم هيلعكلذ لاط لف هعيصإب بذد 0 ضن هتياراكر < نا ريغ ن نموا

 0 لعالا هامح نعل لفا تلا لحمتح ال ناكم ىلا كصقو هق رخو هعجو و هنشلا

 امير ىحنتف حتفلاو قابطالا نيب يلاو نأ ىلإ كلذ ءامدن نعم مل ذ لفسألا هنفج ١
7: 

 ناك ناكم ف 3 رج سدُغف لَو 0 هنا ن< دشاب هقّوم ىلا 00 93 ةلقح نكس ٠

 هنانحا َّك 10 لفأ 7 اا ف هلع ربصلا ع نغ هوو هلامحا نكت كلذ لبق هاهوأ دق

 ردق 4ع ىحاتق قايطالاو متفلا عل 3 ت يفو نيعلا خت : ف 1 0 ةش 0 داو

 000 0 هرحص 0 جنح ةيلع معلب لاو ا هعضصوم 0 داع مل 0 هتك رد رح تنكسام و

 نم هرضح ن 0 0 نا معو كلذ نيب 0 نأ ىلا ذأ يأ م 2

 اء ىهزأر اند نم أب ابذلا نا ديشأ لاق هللا. وران ايف هأ الجو هئانمإا

 0 نم هفرعل نأ لجو ع هللا دار ًّ هش هتعأ نم 2ك اف هللا رتتتمأرا

 ا ينحضفو يب ءلغ دقق سانا فعاد ىدشن /: دنع قا تدلع دق و 1 ر 5 هنع /

 بولطملاو ىلاطلا فعض هنم هودقتتس ال عش بايذلا مهلسإ امه ناو لاع 2و 7 ْ
 نعطإ ل ن نا ناكو هءاححأ ُْف 1 ناك مالكا لوضف لياق ناس ا نيب ناك

 تج رخ ىتاف نابذلا ن ا ىباصأ يذلا امأف ةلاتملا دا هَ |صأ ضار ل هسفن ف ١

 ْ تابنو تشع ف تررُث أد لعاردقأ مو و عبرا رد ديرأ كراملا ناب دنع ن - ا 1

 لوحتف دل ف هند رطف نأ لع نابذلا كلذ تورك تا طقسف نإبذل ريث

 نايذلو ينيع نع ىنذو لاجل ردش ينع ىحاتف ىدب. كك رحت يف تدزف يد

 دس أ تدءذ داع 0 * هيلع تدعف ىلا داع , " اهريغل س ا و قو ضايرلو ضايفلاو ,



 ' 6 1 ْ ل

 1 ثحا كلذ ف ناو داع 2 يمحو نعد هب تذف ىف كانا داع ااذ كلذ نم

 00 ينع هه تهدف قنع نم ٍيتاسارط تعزن داع لف ين :ءهعاطقنا يتعرسل ل

 ك1 لع 0 مط رد ه2 توادعف ودعلا ت 0 ةليح هل 0 و 0 لف

 ”اذادبرأ مذ تلق ةثداح نم . لهنامع اب انأاب كلام ىل لاقف يملدن ألا يناقلتف ص

 ءاطقناب تقدص اكو ْى ء مطقناو ساج ىح كحضف ناطاس ع نايدلل عضو« نم

 ,ءاظلا دعب ميقملا رب مل اولكرا اذإف نابذلا ةريثك دنأ ا رك [ملاو ادج دعا ىح يع
 ١ الج ىلعو عاملا ىلع نطقسإو ر ا نيش نوم الا ضعل ميزو ريل الا

 وذؤيا اننوعش ىملا لاقرخ الا لدلك يدؤ'ت ىتح الع ىتلا نذاربلا زائف باودلا

 : ودبل كلت نم م قاخعا اغإ ! لب 0 لوقو انناودو | انقانعأ الا نوبكري ال م

 ف اهرثكب كلذ نوفرعب منأ نو“زيو فخ كالذ سهذ اذاف سافنالاو ةرخالاو

 ١ ف ةمامعلاب بار كلا مف ىت جا 3 : لأ مث انددس اعرو اولاق لئامثلا ىف اماَشو فاذجلا

 00007 هم لاوذ لاقو ًاراذص ابارك ند اهانعزأ
 0 واذ لقبلا نا 0 اما ةفاطلا راض لإ نا نقناو ظ

 3  لجرفسلا م ااا ركن مهمأ ذيبنلا باعصأ نم فيقت ن لجر يف يار

 كعاورب نأ مهمدصب الو ةتبلا ؛ ىث نابنلا را وما كاع او لكألاو

 0 لا 0 ىد 01 امودجي اعوان اهودصر ع 1و 7-0 ابابذ 0

 ظ 0 :9 3 ا 0 ُّ 5 3 - 1
1 
 5 ام

9 
 6 «262 57 عنخ 0 1 ل 0 اه

 دا 00 هه
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 ديدج رجا تاتفو ةديدج ةرجا دعأ دق ةعرك ىأنبا اناا نذعو ن

 نولع رذبو ةديدملا ةرج الإ ربظ ىلع نيعضإ من مث تسل و نم س 0 ذخألو 7 ذإو

 كوش دل اهارب نأ ثبات الف اهرءغيام ردق قوقدملا ديدملا رح ولا كلذ قاد ١

 5 .متنفدال هللاو لوم ة هع 0 يبأ نبا ناكو فيعّص ناريط هنأ الا تراط مث مْ تشم ع

 علا ضعبأ هئفد تر آن تام اريصن اذه يئالغ نإ لاق فيكو تلقا 38 ادب

 انهد اهاورف ناتمخض نيتايتف 0 7 تام يخأ ن ءلغا امي ةليللا كانت 0 ا مدقق

 هارثدق اذ وه اهو ك را تل مخ رخنم ىلا (غبرقو  اهافلما مش ران لاا عيذ لمشأ من

 تالالد اذه يف مدنع ءابطالاو ىتوملا نواسغي نيذلا بورما بامصا نا هل تاق

 فيجن ىتح نؤدلاب هر ال نأ كغاوأ ن م دحاو ىف 5 ]ط لمح 1 تامالعو

 كف تان ف ىلع كلذ. نول دتسيو تاكا فنا 1س تيل ََن ورق س وللا

 ارد ةدحاولاو ( ناندلا ني تر رضا اهي ز دق ناذلا نب 20000
 هيسل هوركملا نه « قلي يذل هننأ مروتف عبسلا وأ ريعبلا 5 كحد تاخد امرو

 لاملا كلت يف ريعبلا كلذ 0 مزو هدخ رعص اذا لاجرلا ن 00 || اذ هبشل برملا

 ريطأو ا وأ هنع ملقا ال هللاو رملاقو ةناوزيخ هفنأيفو 07 ا ىف نالف كلذ دنع لايف ٍ

 سوأ لاقو ٍالكللا نابذ ند ترص وهو مم امنمو ) هلرعأ

 ف سانكلا يف ءايظلا رفعو * هنزص 0 هللا نأ 1 0

 اعرو ىذالا ديدش هللا دنح نم دنج نابذلاو را يفو فيصلا ىف نوكي امن

 ىلا اهم لأ كلذ مف اع ةلفاقلا لع ءتتأامعرو نامزلا ضمن ريدا نم رضأ

 مهمالةلفا هلا لأ كاإميف طمستو زوالا ف ىهو ض رالا اهسفنأب ' برشلا ب ب

 نولاجلاو مر مهلبز ب ءاعرلا ترمذت تااذكو 00 لع زو أهلا كالت تا 3 0ك

 لبق اورداب ضعبل مهضعل لوشو ةناد ب>اص اركلس الو ةيح انلا ل نع مهلا

 تفدلاذإ يرد 000 انة ا سا 00 ظ

 يح ظالفلا دولا قرر تاودلا مول فوج يف ابي طا رخ كرش نااار

 هيديز ولو مس تاذ ةضوعبلا كاذكو م وم عقول ةدش هاهو افز 3 'مدل
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 ” دما ف ةدا رألا ناك اهدن ريض نا ىلا ارعسل ةقرح يف دزو ةضوعبلا ندب

 ارو ةريثك أن افا هدد ةييملا ةدارحلا ام ديل رئعأ مل ىث هل ماق ال براق

 ن انوا وتقرتو 0 نولاحل كلذ عم راسلوا دو هناك وا زاا تيار

 ا درااللاو سعانمل مهيدبأب لاجرلا اهيلعو ريجلا 0 + ذ ةذهج هورتم الا امضوم

 " ناكاذا 0 بحاص تل راو تودالا كيلع ساو ضرال !ايفنأ تي رط دقو

 | هدع ريعبلاو راجاو ةرقبلا دلل سيلو 00 الف هدهج لكب اصملاب امضي ارخأ

 هب 1 كحو هيذأت يرصف 2 ناك راج ةفلاس 07 طمس اابذ تب ار دمار نطخ

 ١ وز عمت ًروهنع ازئقدي هيحنال طولابت دمعف هنع علق ايلا دع
 5: ةماعلا مرو ملط ه هاحت الف هش ؛ جرذملا دس دقو 1 نارفإ "ناك هناك ر>فنا دقو 0

 ا راش وسأل و هلا ىلع ء ءرخردار ' انال اولاق اشام ءرخب نابذلا نأ

 ١  قرذو ماعتا معو راع ”عو نانألا ءرخ ىنعم ىف بابدلا من مو دق لاَشو دورا

 سعا يلا لاق م اجلا

 0 كدا طق 0 ناك *« . ىح هلع بابذلا متو دقو

 ” نم ةعاس لوطاب ةريزنللا بكراذا ريزتملاو ةقانلابكر اذا ريعبلا موك لوط سيلو

 ا درك يذلا نالعا نم بابذلاو داسلا دنع ثانالا روبظ ىلع 0 اا
 5 . ةالقابلاو م ارخالا 0 ثد اائاذاسفلاو ءا ع هسود يلا نفعل ن هه هاصو ذ ةولاورقا 5 هدا ْن

 04 يلا .لودوعبف 0 ارقالا كلت ف هوافغا اع ع ٍِش 1 د هاك لاا ايفالا يف أئيش قدع اذا

 ١ ا ااا روكا الإ ء |.ةالا ينودج الف قوراناويوك ٠ .نم را دقو ءامقالا

 1 ئث هلخاد يفأ مهم ءالقأب || رام 0 ا اموابانذ وعل 5 ”ادود نول الاقأم 1 نم قا

 1 5 أناهيف هدو 00 هنمد 0و ناب كلا هيف ى 2( كف هللا ناك اذا : قوحسم هنآك

 ْ تكا ةريزملا لها نم خيش ن 1 ء انياصأ صضعل ىندحور طنا | ه >انزح 3 ولو

 ا ل 7 :ىهدم ا ترصف هفح ىن ءاسهذ دادغ امإو ةرسدللا امإ تدراو ءالقأبلا أ

 وديدستلاو قيفوتلا ندو 0 ةداعسو ظحلا ن نم هللاو ان دق ِق تأتف ءالقاب

 القابلا اذه ىلع ةنيفسلا هذه ىف سلجا ىل عقو ىذلا اذه لثم هل مقو نم نر



60011102 

 ىدح وهو امادإو اق سم لير هطاو ه_ضعلا نضراو واقعد ا وبطمو اي

 ترجح 1 ةئيفسلا انعفدو هتامأ "مف تادف هابلا يف ديزو نحسإو اا 1

 لاقل تبهذو كارشلاو لك الا لع هنعردتا ا ام هنه ءاج دثلا ناكل نال ه١

 ندرثك ١ نار كنا نجد ن 1 ١ 1 نونا لعن ذلاب تاقشو تملا بمذو

 0 عي نهو اهناكم هنا م |رفا 2 ىتح ةنام درطأال تنك ينال نواع يونا نوكأ

 كليو حالملل تلتف ىلا اوعأ نا طل .ذ نوم ناكمالفالا لي لا
 فرعلا سيلو لاق تبرشو تاك أ هللا ودق .كعبت. نابألا راص ىتح كمان

 , نوئيجم م باكرلا نم انا ةيالا هذه الولو ءالقابلا هذه نم لاق هللاوال ت 0

 نأ هتلامف ةنيفملا هرقل بحو ءاركلا نيالرفتغا دق نمم الإ ك كتظأ امو احأ لا

 بحنأ ىل لاف ديرأ تي ىلا كانه نم يرثك أ ىتح ضرفلا ضم يلا يبد |
 00 ناك كلذلو ادبأ قيرط يف ءالقابلاو نأ قتلا نأ كاان تاق هئم ةلدوزأ

 ن هللا دبع ناك كلذكو ثعش ل يبأ رمعم ةماعم نع كلذ: ذخأ ناكو ءالقابلا لك أب ٍ ١

 لوق ناكو مثرهد نم ةهرا يتئادمل نسحلا وأو ريح مس براحم ن ماسلا

 ءالب ا 0 رع 0 ل نفع ءالقا يانأالا

 ةءاغ ىف ل 010 00 نم بره 5 نا مذ 350 اذان 1 القأ 38 نما

 مع 1 مهكحأ لاَعف هبلطل اف لوخدلاو 3 مهضعلدا راو م رتسنف ءالقاب

 ماقأم هنأ هللابنوفاحن 3 رك لبعأ نم اناس لوق 0 رش هعضو# ل كانك '

 مم زو هم سج لب ان المس هنأ دقوالا هنم جرخو ءالقأب تين ىف 5 نسر دح 1 ظ

 ىذلا ءالقابلارونب مسامسلا او انام مسمسلاب ةيب رتلاو ناهذالا باحصأ نما يذلا ن نا

 نو#زيو خامصلاو مودا لعو غامدلا ىلع نوهأ« ريغ هناوةعبط داسف بق نم نوفرعإ ظ

 / زوكي هاف بصعلل يدر 'ىث ص نا م نإ ناكو داسفلاب ناهذالا 3: دنقل هلع ن نا

 تلكم ألق ءاو شن ل ر ناك ذإنهذلا دسفي لصبلا ناو نهذال ا
 ,وهو الإ ءرغلا نال ؟يا1او هدلوي الوهو نايذلا الا دوي ال عش تلك 01 ن



 ع0 0
 و ضرالاما -رأ ج 1 : (مفو ماحر الا عيج كلدكو ةط ابطا 5 ا شالا نأ

 | امي نع .ااح | :أ انو | دقو اب انتم دلوت ؛ ايف را م احراو راحشالا ماحراو ناويملا

٠. 

 نسلاثدح ذ دعمو انأو مياس او 0 هيد نايتف عم دحسملا دس ع

 اءفقو ىتح ةارس موقنم فرظلا ان لا عك نا تان رو كلانس وأ

 ول 1 ركلا نا وه الا هلإال 0 هللاو 00 لاق م 5 هاو ار نو

 .كلأ دبش هل تاقف ةمايقلا موب امنع هللا ينااسي ةيناث انيع وه الإ هلإال ىذلا هللاو 9

 ل كملع امم انءاءفك أ تع 00 كلذ كمداع نآد 5 هت وذي الو: هلك أت ال

 الو وللا دينلا لع طغشق نايذلا ثباو لاق
 0 لالا لعارت مقيو را لع رعب د

 ١ تلف هذهنم نيدأ ةحح نودبرتفا رفلا ىلعدنم رثك أ ءرلا ىلع هاراورملا لع عقب

 ١ مى ف لوقلا ان عر 2 باذشلا لع خيشلا لضف فرعإ همشو اذهم فيس انآ ا

 5 كوكبنا 1 ىلا هابشأو ماومل نفس ركل دقوا( ءااقأبلا نع نابتلا 0
 ١ 7 ناويملا ماسفابو ملاعلا ناش لهج اذهو ىتأو ركذ ريغ نم ناك قللعا نم

 ' لوق لكو اولاق اك لولا سيلو ةرضم ل وقلا ادب رارقالا نم نيدلا ىلع نأ ناونعد

 1 .ةطرفم ةلعرا ةديدش ةدد 00 لدأو أب فقدم فخساو مخ شك 5 ورق نايعلا ه.دكبإ

 اع ىلع عا ا ىأرا هاظ زاع لع كلذ سيق ال نأ ىلا بهاذلا هذ 1

 دقو لن راكا عم ا نايعلا هعؤد.ال دق لاقو *ىث + انك ف دارا للعلا قئاقح

 قاف ةدود الو ةيح |هيف سيلو تارا هن سدو ماعطلا لك ناسنالا نأ انداع

 آو ىتاالو رك ذ ريغ نم ناددلا نم لاكشأو تاي 21 نواولا هروح قام

 ظ ارعابطبه بشت ءأيشأ تاقالمو عابط حك انت نعزوكي نا نم حامللاو دالولا كلذل دال
 ظ سعاشلا لاق دقو ما>رالا تاحئام | .ءاازط ىف هشن ءايشأو ماح را

 0 00 : امالحأ تدتتسما و ةحيه نع #* علا ميلا ليللا حكنتساف

 د ل ركل لاقو

 اع 0 ادوات ع كنكاتت رومأالا اذاو

 ْ 000 ةمراو3 الاقو



 كاع

 * سمشلا جود ليلا رع ذا هاه 0 سني ةمود ف رجل 2 0 ليمذ تان 3
 دق ديز لك تح هلل © 0 تاضلا ىبأ نا

 دعو اهفو انرباقم اهف *

 رولا 0 م 0 فوصحلاو 5 د

 رفك اننا الا ضرالا محرأام
 ريسلا امن ئول ال ءايطالا ىل

 كثانلا اذ انآ نحو م« تناخ 0 رانتلخ 0
 0 7 لاق 0 0 0 5 ا 00 اذاذ 0 : مرأ ا 00

2 0 

 3 3 0 عمس اذ اذإف هعنشتسا هلا 0 ةراكلا, يا هذ

 . ففسم) ديو لك ىح ءانا ب * ةقورطمدلالا 0 8

 مالطا ل |مضأو 35 35 فا اهنلا بادضأ ةقدانزلا نأ كلذ َذ

 رسلأو رصخأ وه ام فاكت ىلا ولام لئاط انهف مدنع نكي إو ىل ظ

 بحاصو صو ضرالا يف غل لك كلذكو مدنع تيلطح ظافلا موق لك ظ
 1 3 8 2 0 ثلا ْ
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 جل دق لوك نأ 0 الذ نوزوم مك عاصر عاش لكو روثنم مالك
 : "03 ظفالا ريثك ىناعأا ريزغ ملا ساو ناك ناو همالكىف اهريديل املايعإ ااهاننلا

 رجو م-مئابطب تاصلاو مببولق ىلا تّبس يتلا ظافلالا نم ةقدانزلا ظح
 رئاسلاو عامبلاو عافدلاو ةماظلاو روثلاو سد دتلاو حك انتلا مهتتسلا

 )نم ركدأو حرصا هوجو قادصلاو ري "لاو نادجولاو نالطبلاو لحنملاو .

 ش وسد انتلم ادا دنع اروجمم ىضوف ن ا ناك ناواصن مالكا اذه

 1 نوملكتلا دلو ضان آلا كينضم _ ار جوار اود د وع كلذكو

 كلو الاخ هيف ملعأ ينال وجرأ لقأ مو مر نار راورالوت اذه ف لوثا

 كلذو برعا || مو ىت قريجو ىريزجو ماو قير نررق لدا رك ناد [ تدخأ

 اما لاق هناسحاو هدايأ ها دنع ةحاعأ لحرا لود ام ىديعاا فاحصل لبق لأ

 رانودت لبو هو ايذع ماخاب ان لل رلاب ةادا زرءانغاب دق نوكت نأ وج رن يفك

 انفتم 3 ودلل اوعدب نأ نويحتسن 'اوناك راك لاق بجيال اع لضفتو بجاولا هّتح

 0 : مفافوج راسل كلزإفهنم | ومنع لهودا ها عا را نر دراعة ارا رت ناو

 5 املا ىف تيفي نوك 1 مال اذ لد رملا اذه ىف ىنأر إف ىلاعت هللا كمءف

 اىع امل فيلكتلا عدأو دوجوملا ديتملا 'ىثلاب ظنلا نا ايف ةداعلاو اهترابع ىه ينل
 8 | كلذللا د ةليوطلا "تايرادب الا لود 0 نأ

 الشاب قزا' ٍس ذاها رنا اهالد 0 ظافلا هع 1 و ىلع

 ىلا رقتفي نا ملكتلاب حيبقو ةعانصلا ىناعملا كلت نيبو اهني الك ايم تناك
 , هلعأ ةيطاخم 0 اهلاو مرا ف ا ةلسر وأ ةرع يف نيماكتملا

 باي ا نأ لطلا نم كلذكو 00 د وا ثدحادا هثلدح يف ىلا هتفاو

 1 لاقم ماقم لكسلو لسخاد مالكا ةءانص ىف وهو ماودلا ظافلاو بارعالا
 ريغ 17 ملجو زع هللاث دحام ىلا ( لوقلا اد مجر مث)لكش ةعانص

 دال و ذا ماةمنامو شا 0 أ قالا ن نم كالذ يف الا هنأ اناتف يف أ



 ْ كلانا ا
 0 ةطقئاك مئاعم عيمج ىف ل 0 د 00 طار 3 تك

 سدرباو سرامربلاو سراسربلا ممم زب ابلع 0 0 0
 ا 3 0 ديربو تك 000 0 50 5

 00 قحاب أ 00 لاو رانلا 1 1 أعمل اذه 10 ' 3 0

 ”دحتف بارشلا ضعل امفوكي ين || هَ الا سوور ل ةمامصلا عزا نح

 ءاوملا ءادعا كب لا 0 كلذ ناو يثا الو 3 د دنع ٠ 5 لام شارف

 لوش ثيح ه رعش ليوأت و ةمرلايذ وق اذهوءاعوا | ولا كلذ هيلع مضناذإ ب تر

 سابو واذ نعل نو ا | 2 5 هفاطاترا 6 ةئلا نا ترصبأو

 ناد ا كلذ هايشا ويلا هقالاب ورض سمافوةلخنلا 0 قانا

 3 يما 5 3 3 شخ كك كلذ س 0 كلل انلاكإ ار
 يذلا هنف نيب رض ىلع نكمملا ناو عنتما ند 00 او ةيمادلاةمييطلا

 0 ءلوةلمأ را ا هت 1



 0000 حلال
 نة هلول لجتسامو لجو نع هللا نم هنوك ليحتس امو عنتمملا لاحلا نيام

 هدأ رفالاو راكذالا اوطاعتف كلذ دنعف يوَقلا نم اهظوظحو ىهاوجلا 0

 : ن“ لمتلا 0 ثروب ام ىلع ةعاس ةحارلا 2 ىف وأ مالا لييس ىف اونوكف

 ولاهح نال هربغ ن م مولا يف كعب ئث و دياوتلا ةهج ىلع ءوجي و نوك دق دمالا

 داب ىف دام ىأرا ىلا درب امئاو ىلا سهاط لا ةرثال ءا ايشالا تاقعوو )وعلا

 . حضتاب لع يأ |0000 ل حاط 1 لا فقفأو بودأ رهارو ةفاضألاو محلا

 فل وت 0 نيرو ةبعلا عاتمإو .لمزلا نم 0 | جراخم وحنك ءادك الاو
  هبقلا وى وعرفلا جاج لاب لمرلا نم ةعباملا ةضفلاب هيشا 0 ؟زلاو ةضفااو سهذلا عبط

 '"انندو ىاصلا صلالا نع لا قاف نيرا راو زيربالا بهذلاب قشمدلا

 0 ذا بهذلا رخافم ريثك يف بهذلا عم ىرج دق دلوم وهو جاجزلا تلا بجعلا
 ( 00 از لس ةداذا هداوع تبل ىتلا ةيعفااو نضرأ الو ءام همبط ريثيال تناك
 ادا سان معز دقو ٠ ءىلعا ريغ عرس كلذ ىف هنإف ديدحلا ام افانعرأ تااحتسا ليوط

 28 00 هاك نكمل ةريخو .لصأولا ءلايف هل“ 'يةلك نا وه اما (هنيبىذلا قرفلا

 1 ادق ناكرأل كرا ل نم واذ ال يهذلا ناو قزلو قفابو تلتجتو
 مسا

 | لتي الا دلو نأن ؛ كلا وف كلذك ناك نإف ضرالاو رانلاو ءاملاو ءاوملا ناك

 7 نموأ سهاوج ضرالا نم فداصإ ناب ضرالا قم ىف ثدح امنإ بهذلا ناك ناو
 ف ر وضحا را انلا نموأ عا وج املس نالملا ءاملا نما صهاوج اهلالخ يف ىذلا ءاوملا

 ناك نإف .جودبلا تالباقم نم رادقمو نامزلا روم لوط نم را 0

 ْ ادبأ هذاا نوك ال نا بجاوف تابسالا هذه ىلع ىهاوملا ةحات وه امنإ يهذلا

 3 لاما هذه : ةحش ” تناكو ةيضرالاو ةيئا مار ةبوامسلارومالا ن هاد ' يلع ةراف اها

 ني رالا ماحرأ را نما م 0 ةرو ا دجو دفاستلا تافرص .١ ءاقبتشا ع

 نامزلف تايئاوملاو تايوامدلا تالباقملا نمو ءاملا 3 نءو'ا را ةاينح

 0 د 6 نا لح ب نأ ف انددعا . دادكوا ام ةيءراا كلذ عسبج

 مه زو ةراف 6 ذرج تاص نم تح هلا: ةرافلا ماد أ ال 1 لاف كلذك الا



 ل

 | .يرججتلا ون و رط نمو ب 7 وديعبتلا 1

 ةضقو 1 هنريد 0 1 مث عف ملا كلذ كو نر كإذ ا

 00 000 هس را ا 3 هايب ذايرام

 نوكي نأ يغبأب ناك دنا قافتالا هلا ا 0 5 0

 ناكو مالا هن ٠ خرؤا ام لفا رادقملا اذه ناك ذإ فلو نيئس:فولآ 6 نم 0 دق

 نم 1 بهذلا نوك نا ليحتس هنا هنم انل نيش . هنا ىلعو دود ريغ الوب 1:

 مولا ىف و هدب الو هنوكلا بجوع ممولا يف ءىثلا تلوك برت ةسباو دجو'

 ُْض هر عابطول ا نا ىلا جات دقرمالا اذه نا لاقالثاق نا ولو هعانتمال

 ١ 3 0 0 0 5 كالفلا 0 2و 90 الاب

 3 0 8 اطخاو ةدملا 3 ود كد_صق 0 رداقم طبضي 0 سهاو ولا كل ْ

 01 ةئيح لا كالت نادك ماعلا ن :مالو تاكر اى كل لدم كايفلا ٠ نم ٠ لبا . واق : 5

 روم ايلا دعاتت 0 اود: 2 5 عضومىلاو ا هد "لاو لوقلا ادهات ! لاقناف كلذ هل

 جاثن ىذلا ليلدلاو عنقم لوق كلذ ىف ادنع تاكله اهدعابت :. لرت 2 اناف هيف

 0 ادوه صرعل نايآلا كلذ لثماو دونا سان || ةعاط كح ف دنع لهو رودص ملا

 ا |و مو هيلع هللا لص هللا لودر كا مود 5 اتلام ابفالاو ل ١ لوك

 1 يف نع 5 لو نقلا وه أندنع كالذ 6-0 ةيقان | ,اكر ومالا هده ندع

1 



 | ا | ةفئلشلا

 و نوت 0 0 7 00 كدعلا 0 17 ا مدس ن“ ا رارلا

 اما 1 انشكتم تامدقملا 0 - | ل ك١ 8 ل روحا ْ

 0 ىف د 3 الو ةعاس . ىف ضَْس يذلا ءانم لاو.

 3 هبه حمس ههملا

 3 0 ا نالعلا راد لا ل لا . عجر م 0

 8 نا دوب ريل ع 6 لس 1 هه مثزأو يف ىل ثا ئآ خبطملا ب ا هنولع ليق

 1 : 0 0 ” !لدع نإ لوق كامن 1 رضاح .هاقرلا ناكو 4 ودب هيل 00

0 
 02 0 لا

 0020 0 ىزر نم اذ نا * ىدرعقيفتوبكنعلا شْش

 0 0 هش ت 00 رصإ 3 قد تع الق عل

 0 ىتإف ينثغا نأ د ايايذ ىدان هفك جرخ

 موكزلا همشي 00 نم « اولد: قيطا ناف ىعد لاق :

 يق :نغ ب بابذلا زم اذاف نئنلا َة ةنأ طتسا فو رذقلا لكلا هب برضإ نايذلاو

0 

 2 ديعس نب ا نب دم لدبع نا ير نيح كلذلو هم نأ ن زوكيال يذلا

 00 دش هرئاتم تطلب ٠١ تابذ هيف ىلا. اوندب امو

 ٍْ درو هن نا 0 نفخو ةوالخ نور ٌْ

 1 5 ناورم نب كالا دبع ء ةينك اوهعز ايف تناكو نابذ ءألر نعأ لكل لاقبو
 - 0 ةنارخ نا

 درا نم حراق لأ نانع 0-2 - نيزا عولخم ناذ 0 يح
 #َ نسل دالا اةامع مل ١ تفص دقو د



 مه . نادت
 ا ىاتفا كالا دع را ظ
 نيف هدلخو 1 *# *« الاله ينم ىرتشإ نمالأ

 سم هيفلاصخ نم ةلالو 00 يم عننا هيفا

 سرض لك و حورجلاراثاو 8 < جواكلاو كا 8م

 سءج سرب بايذلاناك ناو * هيعيصايبابذلا فخأ نمو
 لثم ب رض سان انلا | مأاي) لاق هف الثم مزحتو ىبانلا حل ل نمع هللا ب 0

 بابذلا مهاسإ ناو هلاوءءتجا ولو |بابذ اوقاب ناعللا نود نمنوعدنن يذلا
 نيب ىوس دق 0 0 0 0 راب بلاعل ايي ظ

 ياس . قو :

 ١ 0 نا 07 اأو 0 0 ا درعا 5

 هلوق ا وهو نوصل 00 ا 2 ضو دقو اما انما

 1 1 ايدك ربل د 0 3 د 0 قر 0 ىلا اتا 0

 يأ ةيذمضرأ كات لاقو فيحا ع نيما بابذو 0 لاقت

 لكي ىلإ ا نم ضعبأ 4ب ا ف قدما 01 : 3

 0 طقام ا #َ ل

1 
 . 5 ف ا داع منع انوعد 7 1 - الب م 5 مضر : :

 1 ' أ 0 قف ةنو لا هذه فصنب تاببسم 3 لمعت ن 3 3



 2( ا

 1 ا رفاسم ناو نوكحضل انب .احصأو لوقا اده لوش وهو ةريسلا وول

 كنا تيحأ هل لاق 28 هاقاو هالو هأدعف هلم ل 0 ىهمو هدب دخأ انو الو

 للا لا لق ىذا لا و لاق هلمتحأ ينلاف بانذلا امأو يراد نع ضوعبلا جرم

 لاق ًاريس اش لاق كير 30 لاق ةيودأ "اناحأ تأذن 2 07 الل لاق لقا لاق ججرفلا:

 تسل 0 لاق نيس ان لا هنو كحنو لاق 1 كلا ا لاق هغايم 5

 ” تسل ىف هن ' عفت مل راند ةئام ءاود تيرتشإ مئامذخا نال تدهن نإ لاق نأ

 0 دل أ كشن الو نهوجرخ !نوحار ا 0 اذإ نبدال الا ةئ اذا هده لخدأ ٠

 - نزل نلا هل اعدو 42 بهدف راما ر 1 كيعودس كلبمالا وه و راهقلا الادصتأ

 ٌ 0 2 ةثداح ثدح نا فاخامنإو هدد الب أمم اه: كسفن لعقشت ال هللا هو رب ؛ايدلا

 ش اندحوف اهتدعو ا زو ا لذ 0 ةرشعا طاف 0 وهواهدمف تود 2: لغش

 ىلا ا 3 0 0 00 01 لضفلاهي ضل 0 000

 0 1 ردو 0” ةنرف هان ناف هرو“ هدم 0

 1 قح مم ةفلك الب ضوعبلاو بابذلا هنع لن نروخر هك "اول نذلا كتب رامم نم كيلعرضأ

 1 تت ةيلكلا هذه ميكح وأ كنم عمس ناكل ولق ىاريجو ىناكسم لاق د اودلا

 1 ل ءاا علا نال مازغو تاراللا تاورعأ ىف لك ايو راد ةئام اراد نوسملا

 0  نوصخلا ىلعمملا دير تك م ىتتلاذا بابذلل عستو

 06 0 - هنابذ هلطايغ كيف © ند هيرأس» رح ل لاقو

 07 ا لا طر لو نه « هللمت ةباذ ىرتمتأ مجنلاوأ لافو
 هتايدأ ىف ناولآلا دنخ * هقئازع قرون ه3 كورلاف ًاضيأ لاقو

 "0 هلارفم نم درو الاكم « هئارخيفسشلا لاك رولا ْ

 070 امرة تشملاباتوص « هلاكم نم ءاكملا بواجي
 2 0 هئانع ف ديم نغم توص ٍ 35 هناكب ن نشا نك ا
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 جوع وع دوع ىلع نايذ جيرامأ أ« ا و م نا ْ

 3 هالعأو لحيسأ # .هتوص لوأب ا مالا ىدم

 نم نادذلا :كفانصاو سردار م انج ءاقغلاب فض البلا

 ءالقابلا نم حرخم ال الو ءانغبلكللا ناب ذل س لو أرعنا 1 3 : - لح

 لذام ني صو ءاشل ب 0 1
 سعاشلا لاق قرز لبالا كلهم ىنلا نابذلاو لاق رم
 قلوم بيبس يذي ةيلاخ * قفصت وذ سهدلاو تفر
 قمنملا الفلا قلاش ُ ل رابذلا تاوصأ 00

 يزمأ نب ليما ةييس ناةلطرأ لاقو رئيسا
 قبدشال عزت ناو كيلع ركعأ *» اراجع كلا

 قرزالا ب ايكو نم باكرا دجو وادع ناعحرا» دجت

 سيلا لاقرأ حر ٠ كلظح سننالف ظفحال الو لثمال ملصب يذلارخ
 - سماتلا بفررلاب هريبانز 5 ةبابف ح١ ضرما ناوأ !

ك 2 1 لسا ل
 ْ ليعامساو تمص نب دانغ ثد م قايد ابل

 ملسو هيلع هل نص للالوسر لات لق فوملا ديم سن نس

 قارحاو لحنلا لتق هركبإ ادهاحم تعمس لناواس لاقو ةلحنلا الآ



ْ 01 
 ظ ال داذا هلأ ىارو زدنلا نصتأ ماب دف لجو نع هللا نءلدع كلذلاق اذا مدحأ

 دجو ولو هلاتا لظ كلذ نا لوش نا.ىلإ اليس دج ولو .:ةخدتل لافطألا فاذع

 الا لوقت مث نوكي ال وهو نوكي هنأ 'يثلا نع ربي ىلاعتدّللا نأ معزي نأ ىلا اليبس

 0 فيسلا فاخب الو هذه دنع فيسلا فاي هنا الا هلال بفقدص كلذ نا

 هسودرم شان معزي مهضعو هذه نم ةيرنلا فب ظعأ كلت تناك ناو كلت
 اذكه هنال مهيذع لب مهنم نولقاعتملا لاق ممابا مم منيا نيك شما لاذطا بذع امن

 ' لك لال لات هلل ديجمللا تاب ىف لوقا اذبم ساتحت ىردش .تيلف هل اذه نالو ءاش

 | د اس ىأ ريمأ طوس فلم مل نم لكو ذو وهف هيلع ردّش ام لم نم

 ١ فيكف ناطاسلا ةبلاطم نم منتع نما هنال وأ نما'يف ناك هبحاص نا سيبقلا كلذ
 اوعدت الوديلا 0 نم لا مرو كحضلاو وبآلاو ثضلاو ملظلاو تيكشلا قوكو

 ا نا و باوثلا يف اراها ىوتسا توتسا اذإ تاعاطلا نا قاحسا وبا معذو يعاودلا هيلا

 ' اووتسا ةيصعم الوةعاط مهْنم نكي مل اذإو باقعلا ىف !ملهأ يوتسا توتسا اذإ يصاع

 .لافطا نأ مذو ءاوس ليضفتلا ف ماو سك ناورملا س انحأ نا معذو ليضفتلا ف

 ! نينا :ايلل و متاهبلا نيبب الو لافطالا نيب سيل هنا معزو ةنملا 0 نا را

 | ةيمييلا وةيعيشلا هذه نا 1 وش ناكو قرف : ماج 1 نيبو كلذ ىف عابسلا نيب الو قرف

 ١ تافآلا كلت نم ةصلاخ حاورالا كانا لمن لجو زعهّللا نكلو ةنجلا لخدت ال
  حصصصو ليذسحلا وناو رمعمو ةدسلك وبا ناكو لاما روصلا يأ ىفاركريف

 اشالك حاورأ نا انتا اتماوعو انصاوخ دنع ءاوس نولودو باوملا اذه نوهر ع

 1 لع تكلا ر 5 ' انمالك لصتا 0 ىتمو هنملا 00 انبالك نإ انلق وأ ةنملا لخدت

 ةنللا نأ انمعز دق مدنع انأكف ناك هحاو تأ
 قاخام عيمج نا معزت انكلو بالك مف

 5 رظ ل ند رأاذ ةماعلا جت 1 تارشمحلا و ماييلاو عاسبسلا ن :رم ىلاعت هللا

 نع للا ءايلوأ كاتو ةنجلا كات نإف جيرادتلاو سيواوطعلاو ءابظلاو ليطتاك ناكاف ذل« ٠

 اةئاد اباذعىلا اباذع هللاهلمج رظنلا ا ؤءاي دا ىف احيبق امم ناك امو اهرظانع : لجو

 ل ههنا دار اعاف قليلا نم كلذ ريغو را انلا يف.باذلا نارئالا ىف ءاج ذا رانلا ىف
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 نولوت, نيذلاو منهج ةنزخ نا 6 كلذب ذلتو رانلا ا ألا مس
 موعبطل ىلاعت هللا نا ىلا موضعا ب بهذو راثلا نم موعضو# نودلب آت ذعتلا كالا

 عدو 15 اما يف شبعلا ىلع لخخاو جاثلا نا ويح عب طا اهيف شيملا ورات اذا ذات

 مهنا 00 و اهملارا 0 ةلع 0 0 هللا "ا نادلاذو

 نأ متزن 0 0 0 0 هذهيف 0

 بدعلا ن نمو لما لوك تا لفعل الوةطخسإ 1 نم مهجراتلا - ؛ بعل لامت

 لصوت نأ لعردشالن 6 كلذ ١ لعشب | ودعأب | شيل هبذدع أمنا ىلا 2ك هللا نأ عزمي شما

 20 يذارلألا فمضو مامغالا فص :

 ه4ف ةرصلا فيك و ةتدتساال ن ه ىلا هفرصلو ةهلصو فيكف هفحتسا م نم ىلا رادقملا ك عل

 لاصلا ص ردش ن م مانا تسلا

 م و رامرجلادو 0 0 00 3 3 هش أ ع نم نود لطشتسيالو ا

 0 0 | ىثنل | قاتل لمجأ 0 نايذلا د 6 / 8

 : سعابع ٠ لقو قرت تح ا

 ماخاب ةفيحصلا كاذك 3 امح لع داؤذلا 0

 محاجال ةشارفلا يوه * ة رانل مح نا 0 ]
 5 ع

 بايذلا عف اك اذا ب أهنم تاديجبلا نقاشم "ناك

 بايثلاب رعوأتيسلالاعن * تادعاستم مع دأب ١



)١ 

 : .ىبادنلا ردن نب ةيراح عم ءارءشلا ضعل لاقو

 0 بدنجلا حانج ه 0 وب اخض كويس اهف نأ ةلاذع تحيز

 ه0 ئ ظ لاق هنا نان عزو

 0 .بدنملا عارك هعبشلو اركس * ىثتنيف بايذلا ىورإم هبورب

 هنبشلو لوقب مث بدنملا حا حانج هيزاوبو بابذلا ىوربام هبورت لوش نأ زوجالا ولاق

 ا لوألا ءاورلا وهف يامن اًمأو تنرآلا عارك

 نرألا كا كس + ر ىقتليق تايذلا:ىوربا هنور

 1 نم ارحل الود وعلا عرسق كلذلوةريصق ل :رالادب نآل نرآلا عارك رك ذامناو

 ا .عاوذلا رصقب فءدون سرفااو باكسلا ند دو مت كالذو ديلا ريصق لك الا بالكلا

 0 اذاو ىلا د ترو لاق ىولملا مهاربا نب نسا ىدحو

 ان كاعلا يئانك يز اجر كلك د أر ىلا كح
 0 كءارو ام هل تاتف روعذم وهو اينيدم ايش ينم نالف ينانأ لاف كلذ ن

 اراطو يمجوفراد تاخد الك قرزأ بابذ ى ل ل ل1 ب نل براع فاو
 ادو هنادهّتلاو اذه ىن دع "ىلع, مل ةلفغ ين :م د>و اذاف ينذأ لع نطو لوح

 ذا ١ يذلا لعلف بارغلا تارغلا هيشك بايذلاب بايذلا هي_-ش نإ هل تلق ةعم اعد
9 

 أ كاذا يذلا 0 مآ كاذا ىذلا ص . َ 5 كاذآ .ىذلا: ريق نوك. نأ مويلا

 / : 0 اذهفة ةئس ةرثع نع 6 هفرعأ ن 1 م نا كانا قّيعا لاف. سس 1

 ا تب «اروهرأم ١ ةماعةرب زيللا ب 5 رولا تا 1 لق ىحن 3 نب ليلك لاقو كما

 وز ركذلا 3 مصعلاو رواسملا طع كلذ لد تنكو هرأ 7 نم ةعاس ةقأن | تا

 - هناك هدملا كلو هذول د اذ ىالارراخ نع رولا مير ا

 8 00 ةءابذلا 0 يي وهاذا درست تت 1 ىتح 0 ريزمملا
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 : 0 ديسلا ل وف ةديبع 0 0 ىف ةح ةحاد

 نكن ةييهو ريصل م #َ 0 ياك 5 7 ةالكا

 لك [هلوق يف طم ام هل ف ار رع وأ ناكو ايضا :

 باذملاىلا نوراطعلا جاتحا ىن حمو لاق ناعدح ثار طع نءبذي ناك

 ةريغلا نب ءاهشو ناعدج ناف لق ناعدج نا ةسيح نع بذد نإ

 دعاَقلا ومئاقلا ا لكذ قون عاطنأ د لع ةسيملا امد

 ملاوح رودنو مع بذي ناكل اف لبجلا اذه نم ةفاحق ىبأ ة ةيذم | ْ

 0 اهردقريئصتو لحل ريقحت باب يفو 0 ةنس هساجع 2

 د ف 2 1 لالطظلا كالت ٍفىر 0 ال 3 0 ا 2

 0 ا 0 0 000 00 00 نكاد 5

 1 وهو نأ خس رف 5 هلباَق اق ام نبذل عضوم نيدو ع رو ب كلذ

 ١ سقف ول ف دنا ' عارق ةئام الأ ةقأن لا كلت نوككالو ة

 بابدلا ف لوقلا لح هب ااردص يد 1 نم دع يدنعا '

 ناف ىلبالا ناكاذا امهماف طولاو ياما مالا '



 11 و هيف هشع لذ

1 
 : 0 هنأو نسارتالا هيد تنال نا نوعز بارع الاوا هته لع ةفاخم 0

 من يم -ِ 0 جو م كلذ 0 الإ َْن ا كد

 0 بنرألا نانوكشي الو ةسراح ة>وتنم ىرخألاو ةقان ةقبطم ةدحاو نوكنف هينيع

 0 .اعبلا م و مم ونلا يف الودع فرعت امنإف بالكلاو جاجدلا | 1 اونيزيعلا ةحوتفم مان

 00 0 باكلا امأو نيمللا نم الذ لعفب هناف جاجدلا اماف سافن ألا عوجز رادقع
 ْ ينال ادبأ مان كرك كارو لحار دلا نأ نوربخ مباك اًواجو سارتحالا نم كلذ

 0 00 ماو يوا ١ نباو تاعئلاك ضراالا ا راذص نم اهزرحأو سالا نم عضاومل دخل

 ٌْ / ىدحا امفرايعأ اذإ س ديرلا ناو اسراحو ايذاحو ا د اه رع ادم ىح مان 0

 مقر حبلا ىف قرغل نم لحجر اا فورعم مونلا ْن اطاسو هلق نوكيل هيلجر

 ف ىو هه. دو هينيع طلاخ ىتم م مونلا نا ملعب وهو كلذ ريغلو دولابو عارسشلاب

 1 ءاعردش ا 2 ظ قم هنأو هن مصعتساو هكر ناك يذلا,'ىغلا هنباب هدب تخرتسا

 0 نم م نيتايل وأ ةليل ربسض اذا ولك ال كلذ يف وه مث بطع دف قاحالا نع زجع نمو

 اسفو ٠ نا ا اندر ىتلا ةجاحلا هيلا 00 اني ناامأو ه هربشو مونلا هياغي نأ

 1 لبقو تاقوالا. ا ف هبتاو ىنغل ا نكك دق هنأ ةنداهلا ةلءلات روما لّقملا

 "قى ىو هك تناك نا ة ةيدقلا هناك نأ لبقو ءاخرتسالا لك هذد يخرتسل

 ج امر اما كلذو نابذلا م ون نم بجعأ ناويملا مون بورض يف انيورو ان 1

 0 هو 0 || 5 0 0 ثمل ليلا كان ةأفرص هناك ا 2



 .ء ْ 61١/١

 0 ف 0 نوكت وأ و 1 سما ابق مضاوم لع ضاق نوكن

 عماجل تل ؟تاذ 56 تك : وهلا ن + لقثا صو طقسا ل فيكفا 5

 هن إف اصع وأ لي وأ ارد س كك هددىف ناك ل مونلا تيبثلاو ه ,

 0 دنقل 4 :ملا عاش ا الا و هدب تخ رعبا م ملام

 0 تا 2

 4 نابرغلا يف لوقلا تا جم

 .ايدنع امب ةقثلاو هنم نوكي اع بحعلا انمحاو خا نم انذعأ : فاكتا ان 7

 نعو اهنغ رابخالاو نابرغلا ىف لوتلا لجج ( هللا مسإ ىلع رك ذن ) نينسحلا ن
 لوّشام انمدق انك دلو ةءادحلا تيب نه تنزختساو ةلالدلا نم تحول

 تقر راظا دبع ةعر 00 هل هتفادصو كيدلا بار رذلا ةعذانم نأش يف :

 00 تئاخ ريغ اعاغو مراغ نبع الاج جرخ ا هعدخو هنم رخسو'

 دنع اهرجزا قاقتشالا يف هتاخداو را راعشألا هيف تلاقو لاثع لا ترعلا هلت

 0 نم 0 و ع هللا 0 أمى 1 كلذ ف نيدلا ناك نيكو افاق

 را يذق نا رغال 0 ال ءلذ لاقأم 0 ينإإ 2 يع كاملا" ىلع 0

 كيد" 0س وم ىف ىللاعت هللا هعضو ال ريطلا عييبج نم هريغا تسي هل ءا هاو هلا

 ثدع اع هللا ثعبف) لجو ع هلا ل دقو كلا 0 0 طظعاولا هلعح



 وكرر 1
 ا رولا تويم هلا احلف (هحأ ةءوس راوي فيك هبريل ضرالا ىف
 دل 0 لاح وس 7 لو ادلا ت أءح كيدلا تحاص 0 ريطلا 0 نيد

 01 00 لضا اهنلا 00 1 7 0 ميا قا لو د

 0 رباط مث رئاطلا اذه هنسحم ام نسحأ نأ ناسنإ انأو تزجعأ لاف و اود

 م سيل ةيشلا ئدر لئامشلا حيبق قرتح دوسا رئاط ىف كلذ دارأ اذاو ريطلا رارش

 ك آهن.« ربطتيو هن' دكت رئاط دمإ وهو ةفيرشثلا اهعابس نم الو ةذودحلا ريطلا 1

 3 امأو عيرتتلا د ل ملأ ناكل ذناو ل-هجأ ناك الكو ديصلا ئدر فيملا

 0و (هلوةك وه امنا والبل ملقناك هنأر الاخ لا عز هك , مفنيءدان لا نمحبصاف

 اك ولو ( هللا نم بضل ءاب دّقف ةئق ىلا ريدا لاتَمل افرحتمالا هريد ذكءوب ملوي

 هر نم ناك سانلا تاداع نم مالكلا ىف لمعتسما نود ظفللا سهاظ ىلغ عقو ىنعملا

 أ تاعاس نم باغالا هيلعام ىلع مالكا عقو امناو ديعو همزل, مل اليا فحزلا
 ومفد نيح نمحرلا دبع نب اص لاق ىنءملاكلذ ىلعو ليالا نود راهلا وه كلذو سانلا

 ,] دقف 0 توم جراد أنا تئرب هلثق نا اولاقو هلت را ااوخ هلا

 00 دج دق و لك :- د كلذ دنع 00 لوأ ةةنم ان

 م اذه ناكرلو( اشي نا الا ادغ كاذ لعاف ىلا و 00

 البلل: : لدأ ن 6 . لاق اذا ناكل س انلا د لمعت نود اظفالا صا



 ظ موا 0

 تنعهيلع نكمل او 5 ىتيلو هلك عون لعاف ىنإ ةادغلا لاق وأرجنلا م 0 رحسلا

 امافدغ مسا هيلع عقو اه اهفاالا الاخ نوكي ال اذإ ناكو نستسي ملاذا افلام

 ناد مزلا اإ العو لج هنال كلذك لب ,وأتلا سياو الف ظفالا يف كلذ 0

 ىنغتسملاو ديتسملا ظفل هيشي هظفاو همك نوك العاو ىلأتلا ةداع قبل هللا ءا ثنإب

 رحاسم فرهعدو رس باقمو ردم كيع هن الأ هن هلل ا كلذ هذدمع نر نأ

 ل وق نأنيب سيلف انفصو ام ىلع وه امتا ظفالا اهلا ىرج ىتلا ةباغلاو هيفىنعملا ناك

 نم حبصأف ) هلوقامأو قرف ةنس دمإ كلذ لمفا لوب نأ نيبو ةفرط دعب كلذ
 منه ادحا و لتاتلا اًذهراصف اومدنو من وخأ اولتق سان كاانه ناك هنا سبلف (ني

 (نيملاظلا نمانوكتف ةرجشلا هذهابر قت الو) مالا |غيلع ءا ومد اللوق ىلعكلذ

 ءانئتسالا ىف انلوةنو ركن. ساننم تبجتو ملاظ وهف اه لعدم متصل ملك نأ ين»

 ايمرصلل اومن ذا هللا تحال مك مانولب انإ ) لوش لجو علا اوممس

 32 ميرلاكت حبصأ ان نوتات موا كبر نم فئاط املعفاطف نونئتساالو نيح

 ىعسل ترعلا ) ( هللا ءاثن قالا ًامغ كلذ لعاف ىنإ ؛ 2 | ناو ؛ الو )ل اجو لع

 هرّشنو أم ءاع طمس ةحرق همذع ىف ا ريعنلا رهظ ىف ةربد دجو اذا هنال (ةبادنب ب

 ىعاشلا لاق تايادلا غلب ىتح :
 صهاظتم امن يتح بركس * ى ويلاو تقلا اماد موق ع 0

 رطاف كب انو مومل# كمان» « دلع كان
 رباط يم اذااهينيعع تلا « هدر تار 1 ري-خ وأ .كالثف

 ْ تارا
 ديقملا ريمبلا نابرغ ىروتص « تريطل2 هارون

 تمعقو اذا ريدلا هي ذ ديمملا ريعبلل الثم كلذ برض هل ةديصق ىف ة رتنعأ 3

 ةقرخامإو دوس ارم ) مداوق امإهمأ :س يف اوزرغ ةريد ريعبلاربظا ناك اذاو ذا هيلا

 يؤرطلا قرا وذ وهو سعاشلا لاق هيلع طّمست الو هنم نابرتلا 0 و وس

 . قراناو شيرل اهيلعافاي ىلع 3 اهناومح ت تاق 11 تأرامل '

 ( تل تاو دل 0
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 قلرلا ةشيعلا 0 قالا مع 0 دن '. شيع هع الأ 8 تااق

 1 فرصنن حرا هترضاميح ىف * د كا 2 لاقو

 ١ شيلا - تراك كولا ناكلذو كلذ ريغل أمف زرخو امس ف ىف *لرأا رلا مضوت دقو

 ا اغلا لاق اه اما فرش كلذب 00 اهلا ةمالع

 ظ . جابتملا حا نك 501 .اياعرور اخ رب دالجلا بم

 هريفاصع نم ةئام هل بهودقو ناهنلا دنع نه ةغلانلا مجرف ثردحلا ىف اولاق كالذلو

 . مداوناوف تزرغرتلا امل ا اماحاذإ كوالا نأ وعو رخا ناك شرالو ابشا ر

 ظ > اشلا لاقو دوس شإ
 . مساوملا رطش ناب رغلا هن ريطت * كالامو نيصحلل 0 وق مفرأس

 منجل مجس نيزانلا اهلائمأب « ىطيو ءارغلا ميلا هب ىورتو

 حئاسملا لوق لئثف ءايغلا ميل هب يورتو هلوق اماو ليللا نابرغ يبد

 دوتلا لجو ال لذاك #* درولا دنع ثراح اي تقلع

 هدا ا اا ينع الو د

 1 د و هنوق لطفي .لبالا مدقيف بح 1 0 0 نلاح هيلع ناك اذا دما ف اولاقو

 1 زدحارلا لاق نابرغلل هيلع ام ضرعف

 ل مالا ةرملا كيلع ع« لدح دا رخال الوق تاق دق

 2 * لخت ريغ ىلع تشمام دعل نم *

 نارثلا تابض رسم ن رم عارم جب ناظم ل و ل امد هلثمو

 000 0 تارغ نما ع قصاو سا و د رصنأو بارغ نمانإت حصأ لاقو
 اهمارغىشعيءالظلا مبارح« .هنودو سوأ مأانتقرطالأ
 | ! كو ةيراد وأ كسملا نم #« .ةيمطل ان 01 انف

 000١| قر ةجرح جارملا دحاوو ءارظلا جارح ىفرصبب ال با رثلا ناكاذإ لوق
 ١ هابشاو ردسلا نم جارملا اهئاواجارح مالظلا نم فئثكو فنلا 'ىث لك لعج لثم
 .هريغل كناظ اف هتلمم ءافصو هرصلإ ةدح غم م بارغلا اهيف رصبب ملاذاف لوق ردسلا



 نعل

 . *ينيفلا ناحل ١ وأ ل

 ردكي ملا هوفص با رذلا نك د ةعيقو نم قدس أ امعار ءاش اذا."

 مئاقولا ىف ولا ىءالعلا نب دمج دشن ولات ئاقولا ع ولا جا و ءاملا كسع ىلا كاملا ناك 1| ةعيق قولاو ٠

 درأ ءاماو لاونألا مئاقو * مفك أتناكلب اا اولايتساام اذإ 0

 لابو شطعلا نم املا وأ اونرشف مغك-أ يف نيل اولاشن ءاف ةالف ىف اوناكاذا لوقب ُ

 رعاقلا لاق دحا و ىنعك ةمقولاو ةنقولا 8

 ايهقاب ا نم ءاد رئد لع * طهار ةعبقو تقأأ دل يرمعا

 انا م انم اعدص نا و د# اطعارةعبتو تادف ىرتخل

 لحال لا

 لودلاو عملا أهنم هللا ىلإ ةعقو رشا باحملا عقوأ دعا
61 

 رخال لوق تارثلا ندب ص فو

 ديالا رمع لوط ص عطلا * لحجر ملم نإ دانا نا

 ددج هرم ٠ باؤأو رد*.هاللالهتكاونامزلاسأر تاق

 دسبلاب ةايحلا ليف بحست * ىو شيت 5 ناّتل ذاب

 زيولا .كلناك اف تاو تبرخمداراد . تحبصأدق

 ديرلو عسا كد تادعاد ا ظ

 ةغبانلا لاق اها م والشر ال و ْ

 راطع اتاري سول, دحلا ف 20000 1 طهرلو 0

 أمم جر ل بارا الهو اذإ هلا امصخ ند غلبت ض ضرأألا هذه نأ الث هلعجا

 ا شيرق ين ض١ ىف ناسح لوق. بارغلا وهز ىفو اهف هديرب ين لك نآلا

 باكع تانن نه كمال ندش هدنع ص و> أن ةصفارفلا نإ

 بارغ وهزوةسموم تشل ف 5 ملأ تنك نا تعمجأ ظ

 ارك نمرذحال هنإ لابوِرْقلا ب يطأ مدنع عب ٍِس هناك حا رفا ةرق ذالف جوليو
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 1 ةرتاع ل تاون داوس او-دم دقو بارغ نم او دشأو

 ١ مسالا بارغلا ةيفاخك اهو « ةبواح نومبرأو 00
 ْ داود وبأ لاقو

 ادرفلا هفنأ ىلعاب بارغلا قذ *« اهمسنمقرش ادمصىمحلا قت
 0 ْ جاو راصت# ديراقلاو

 000 ديراغلاك اهاذق بيبطلا يساق « فجل اهربق ىف ةم را جس

 داون 0 ف اولاقو ناكملا اذه ريغ ىف هرصل ةدحو هراقنم ةدش انرك ذ دقو

 م لا
 بسب غنوللاو ةيئصمنذالاو « ةحاس ديلاو ةحداق نيملاو

 باردو ثراحلا نب ةبيتع لئاق ىيسألا ب وأ نب ةعمر لوش داوسلا يفو

 باجنملا ةنمأا قحل ناخ اني» ةداوهلاو ةدوملا نا

 0 ْ متم داو ر.دواطا دوس هديدع .تكيال شح اللا

 000 ىجرعلا لاقو بارغلا بيشب يتح كلذ نوكيال لثلا يفو
 7 ظ ظ تارغلا نول لو و أ * دون هلع 0 لوح ال

 ١ ْ ْ ةباوح نب ةدعاس لاقو

 - بسمي كباتع الو بوضنلا دبع « اكران كذاؤف الو بارثلا باش
 نب ةدوه ىبال لاق ةيواعم نا ميلس يبأ نعن.لا وبأ هب ثدحام بارذال ركذي اممو
 وه وأ لاتف فرغ 5 ةنفسق ةلهاب نم اعبج لمحأ نأ ت مه عل عا ! تاع

 صرب هب ناكو عقب الأ تاز لا اهم 1 لاق ةيمأ ين نم مهتدعل ةلهاب ىذرت ال اذا

0 
3 1 

 1 لاف امايع 0 ابغامد رك روس ل ةنّحرلا للا د اعر بارغلا نا ةدوه وأ لاقف

 . يف كعلا ههجو ُُ ةيوأ ءم ضمو ةم لاك 45 نيئمؤملا ريع ا هله ا هدام ندير

 اذه ديزيل ةبواعم لاف لتعف
 ا لاقو توصأو قخأ

 5 نويعلا تارغلا رق ره

 : - 2 3 3 .٠

 . بارغلا ةيليع داوس 2 2 ارح تكرر ئزشا دعوا

 ا تايرالا ةميئغلا نك تديضر # شح نب ءالع تقال ولو



 معزا

 هنم اريطن روعالا هنتومسي بارثلا نأ ىف ةيح وبأ
 روعالا بارغلا نمحيلت ترمغ * ةفوُّش اهدوتق لح اذإو |

 بارذلا نول رمشلا هب حدم ربدلا ىلع ابعوقو نم 0 ام نانرتلا سا ا

 ش ةيح . وأ

 بارغ نم كلذ انسالا ع كد 0 ناك بارغ

 اراطف يىنع هدا هريطغ « فادغ بارع لع نإ

 | راكداالا وهالذاك نإوف « ادغلا كاذ هللا دعب الف

 اراذع اطيح اماطخ اطبحم *« اضْناب هعضوم حبصأت ٠

 بارذلل دمي امم وهو كلذ ريغ ىف ةيح وأ ل

 رطختا نم ىهنانرغ نم لاساع .# دس ميصع ناك

 ةديدح ساف سافلاو نيكسلا دح ب رغلاف نك امأ ىف مال اذه مّميو بورض با رثلاو
2 

 , خامشلا لاقو با رع لا :

 زرواكم 6-0-5 ودع #» اهارغ د> تاذ 1 اع تان: : ا

 ا ررظلا لك ٍِى أةر اقفل ةسارو كوولا دح با رغلاو ةنشالار ةاد أنما هر

 ة«رااوذ لاق نابرغ مهكجاو فد لا

 ( رطل اك اوما نابرغ نموت »ف مد .! لامعا قرزلا نبرقو

 لاش دقف بارغ لكو ا اذا ' اهبردط نم ءاطونو اهدباس نم ابك اروأ ىلعام رمشنت

 اغاو ريعص با رغ هتاف هنن نيبلا با رغ الا مؤشلا هب هب اودارأ اذإ نيبلا تارا

 اينع لونا ؛ اذإ ملزانم عضاوم يف اهطوةسل نيبلا بارغ بارغ 0
 دب] كلا

 ا اجب ايم هيي ا لوو 0# ةقاف لمعلا ىلا عوني س سيق

 اماطخ دعل فيك مأ هده م *# مرفك نا كلامو هك 1

 اهبارغ نيب الا بعان الو * ةريشع نيحاصم اوسبا 00 4



 ظ 1912
 آ0 ير نبا ناكلات د ملا وأ هاورام رياعلارارك نم رد

 1 دحأ امأ موب تاذ ا نأ ةبواعم ردع "لف ل

 | هدعتم يف دمتف نيسف نينمؤأا ريمأ اي كيفك أ انآ ةبقع نب ديلولا لاّمف ريزلا نا

 رار نإ ههنا عورتا نود هيف ريبرلا نبا ءاجو 00
 ةهورعاب نأ ا ناوكذناك دقو # افا 00 د انا ىم

 7 1 لاق من ةعم راض ىتح 1 " دخلاف

 7 ةيفص * بلع تدم ةرح الولو

 ريرسلا ىلع ريب زلا ساج الو * هونأ الو ريبزلا فرع الو
 هراطلا ف ر طر منكن هج تارغ أ نأ انددو :

 ا أوق يمن | اندالب تءاح ىأ نإ را انيلا_ تعطقر ءاتشلا ناك اذإ ديزو.| لاق

 1 يف 0 2 رااهءاتع ضر ميت ىتلا ريطلاو عجاور يف فيما ناك اذه

 دباوأ ابتمو شحولا دامب ه1 ١ ماج لاك يهاودلا ىه انيإ هباوالاو هاوألا

 0 ناو رقع الأ 0 00/0 در اذ لالا اهنا دباوالاو راعتشالا

 : دءاوالا فديوا

 ًاطارف هب فل ٍض ا - اطاعلا هيدر نب
 * اطاطغا دياوأ ا اطملا الا # .

 م .٠ .٠ . ان . 2 ْ 3

د غو 5 ريك ا 0 هيلع 6
 7 وذ را دمع ش ا حجيحتش ل 

 . حوبوتا هن ةنأم ص نوه هلك اتم 85 قار ةلان ت تاجحشتبس»و

 للا مورلاو ريدبلاو ةبونلا ذ ذاق ف نور 0: باصحأو عزملاب فصوت ةونلاو

 ّْ مورا لاح نأ جملا ع نءو اهملع مهمأيق ىلع حاصتو | سل اء لع نوحاصل مما نوري

 1 دارأ كد اذلا اماف مل 0 مورا دالب لبالا لوخدولب لإ موديلا 1 حاصل

 فرطمىنأن هرمو ةيدبم يبأ نعم ٠ حصفأجرخ لفط وهوودم ١ ىلاراص اذا ة 3 رحلا بحاص

 ُ د تح او اللا | أءفريص ةرسم ان ىر , ال فرمصلا ف ةعيبط 0 ىونغلا

3 6 
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 ٠ قال 0 م لف مب ءظعلا لاملا هل تسكف ىدنسلا 0 نكملا ن اد 3 0

 ةلماعملا ةعحح ىفو 1 لاب ةفر ها ام رباا ىف اما يل 0 مالغ هلوالا اند

 ناك دقو هيف نورين ام ردك أ ام ةعيبط خيبطلا ىف دنسللو ًاثسح امام ءاف رملا بالتجا و

 0 كلية نادبص لا هيونلاو ناكيخلا ناييص ع نع ليحل ءا 0 لوح 31 دارأ ى

 اما أ يعسإ تارغلاو دنساا ت نب كلذكو دايج نلققول> دئبلا ل هفاوسل

 عزجلا ن فوع ل

 اماح ريطلا نم هتقال ةحبنم نب تراث نب ينص ويم

 رخآ ل

 متاحو فاو ل ودعا ال تنكو تودع

 ىدع نب مال د دشنأو 1

 ماحو قا مويلا ىنادع لود * هلحر دش اذإ بايهب نيا

 مراثللا ةانملا كلت نعدص اذإ « امدقم كاذ لع طي هناكلو

 وه يقاولاو بارغلا وه متاخ متاحو ىو هل وقام ا 3 ١ك ١

 بررغلاو بارتغالاو ةءارغاا همسا نع قئشا ا لان رخلا نا 0 ةناك در

 هلوق كلذ ىلع دربلا وه درصلاو دبر صنلا درصلا نءقتشيو مح كلذ نا ناف 1

 اهارغ اهذ نيبلا تاذب ٠ حاصو «# طوخ لعاموب درصاعد 3 ٠

 اهارتغإو اهب ىرممل اذهف * ةيرغو طحشو ديما 3 تلققا

 اهنال باعلا برذملا ءاّمئعلاو لاق برغم وف هكحض دتشا اذا ! لجرلا ب 4 5

 احر عاب ريطلا ةهج نم ريطلا مز كر ا لاق ديدب ناكم نم ا

 وأ ما | وأ سانلا نم روعألا اونياع اذا اوراس تح 0 را ظ

 لعاهوأر اذا ريطلانم اوريطذ (م اهدنع اوريطتو كلذ دنع اورحز رتبالا وأي ضعأل الا

 0 كلذ اولمعتسا مثيل هلا اوقتشا هنمو لصأالا وه ريطلا رجز ناكف لالا ت١ 1-1

 عطقبال بررغ هنالو عق ع أ ناك ناد: رانا الو رسل نإوةار تار :ءااو'6

 . مهتلبا صو مهنكاس 1 مشب .مدنع الا مق مهمأوخ عضوم ىف دجوب ال 0 ٠

 ا
0 

 د



 3 ا زل ظ 0

 ابرذلا نم مهلبإ نم ربدلا تاوذ ىلع دشأ ريطلا ن٠ هيث سبل هنالو مرودل
 و هنارتغال بارمغ ولاق امروعأللا هنيع نم مبفوخ دنع اولاّمف رصبلا ديدح

 بقل هنال ةباد نا ةثا وبلا ممرود قدحو مهول دنع ةنآال نيبلا تارغو

 الوو ربظلاراةفو باصلا نازرخ نم ام لصتا امو قنعلا تايادىلا غل ىت> ريدلا

 000 الاو ريصإ أبا ىمالا اونكو ةزافللاب ةيربلاو مياس سلاب شو مملاب رعلا تمس

 :لاوديعتلا نمهريطن راصف ر رمال 2 هرج ءزلا تحب ناكذا مئاحب بارغلا اومسو

 اعرالو بارغااب ريطتلاز ود كلذ عيمجو ناولا تاد 0 نمو دارجلا درج نمو

 اوامعتساو 1 يكس ىرتلا واخد اذا اورذعو 1 رلا اودّمع ةريطلا باب بردلا

 | اوتشب ني ع لدبو راسالا حادق ريغ نهو صدرتملاو يهانلاو 0

 ْ برضأ ا نب راشنلوق نوع و قوناخت ىذلا * ئع منإ !نم

 ' نو برغ نم نينصغ ىلع « . ىلي نيس نا رثطلا يننت

 ها رعبا رءابرتلاقو « .ىملس تناب نا نابلا ناكم

 1 دوعلا ارح لاقو نايلا نم ةردلاو برغلا نعم بارتغالا ىر © قتشاف

 20 حرب نيبلا نم جاحشو باقع *« اهفزي لاممباب انحر موي ىرج
 0 ١ .بررغلاف بارثلا امأو * ةبوتع امم يهف باقعلا امأف

 لا الان الاف د 7 هشلر 0 2 1 ايارغ هي ربا 1 4.

 م لاش هوركملا داع عج فار لأ ََق دحوو

 000 ةرانطقو هد :رر السعأ فت 3 ةبان قوف ايفاو ا 31 1

 ' موتنا نم ىذنباو هله »* اا هال ىأ ولو ت

 هرذاحت بيبحنم نيب نابلابو « لل 0 لاقف
 الا لاقو هرباطتو شيرلا نأش دعب ركذد من هريغ رك ذامم رثك ا نارنلا ركذف

 ار سي وأ نيا بارغ نم * حورلا ربطلا ىف مويلا فيدذ ام

 ان ربطتلا ل ىندم ف ريطلا نم هلعجو ريطلا ر 17 مدقت دا ريطلا نم سدتلا لم



00 

 دوسالا بارغلا انربخ كاذبو # 5 :تاحر نأ حر اويلا مز

 00 بارثلام مين ىرجو * مقؤأ 0( ةارف نيذلا نعظ ة ةرتنع لاق

 ملوم شه راج ألا تع ب ف يحل ناك عاجلا

 عج افئاخ حبصلو د # "" هريط خرفبالذأ هترجزف

 اوءجوافما امنا لبلاو رع * مهتارغىلتبمت نذلا

 قرح لاق مث عشا هنالو نيبأا بارغ هنالو تر ءهنال بارما م 0

 أشهرابخالاب هلعح و مل م 0 و نيماح هَ 0 د لعج من كلذ, نم ًاضيأ اريطن حا

 ىف هيريطتام عيمج نم 3 انكار لاقل 5م اف موبفملا ربأاك هجيحش هبيعأ لعجو اع

 نورك ردن نانو نوري امو“ ذالك مارت الا م5 مؤشلا با

 كا ايلا اذه ع نمدحاو لك اوركذ اذا نهدف نورك بالو بارا

 لاق مؤشلا ىف مدقملا ورف بابلا اذه ىف يناعملا ريثك بارغلاو دحاو هجو نم الا هئم

 ةملكلا نمقتشا ءاشزا ىلا سعالا و ءاوس كلذ يف بارغلا ريغو بارغلاب ا رغلا س> اص

 ىعاشلا لاق كلذلو اهوجو لتحت ةلك لكو رشلا اهنم قتشا ءاشفاو للا م و

 للا ببللا ىلاىغفا دقو ايحض مليوط نطب يامكاو تدع 0

 لفط ددجوذ نانفالا اهذاجن * هروصنتال ايسوطمت ةيبظ ىلآ '

 لسبحلا مرصناوك لس نم ددجت « املاصولبحلبلا تنعو تليق
 وامي اناث راص انوصغ روصت * يتدو تلست دسقالايس تلقو 2”

 لهيج ميضم ىف ىناحضال تاتف" « هتنأ لئطل ملا 7 ,

 لبق ينقدصل رجزلا ناك كلذك *«* ةلض ىلارتءاو مزح يي يعوجر 000

 تابقرلا سيق نبا لاقو
 بارذلا لوش ىذلاب ابحص .« دعس بارتلاو ىلا 0

 عيتسرلم موقلا لاستف حنس * ابلهالئدماءالدسا 000 ١
 ع نإ راح مه تناحمو # ريجالشال 00

 هشع ىوربو ( )0

 ( شل ناوسع سلا 3
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 200 0 عاطتسنال سا تصف * امدعل رانلا٠ نم تاقعأ باع

 حرت تابشلا سا انلداعو + انه ةدوم تلاد مد اولاقو

 حولي قيرطلافنابو يده * لاب قوف دعده ينادك لو

 700 حيلط يطلاو تريزف حلطو .« اهؤاقل مخ تاما اولاقو
 مل تامامح | ولاقو لاق ءاش ناو يمملاو ملا 1 مام ىف مال لد ا اذا وبف اولاق

  رخا لاقو نايبلا هنم نشأ ءاش اداو نابلا نم نيبلا قشا ءاش اذاو اهؤاقل

 حوزو مهم رجه دعا تند * ىوهلا نمي قعت اف باء اولاقو

 حب و بائشاا - ولح انلداعو *« اهؤاقل مخ تامامح اولاقو

 ظ 0 هباود_هل ىده تلقف * ةناب قوق دهده ىننت ولاقو

 داوسو 00 ذادالا داونو ددوشداوستارغلا داوس ئار اذإ ىنا عالا ءا شاولو

 نيذلا ممايعاب ءالؤهولاق هلال كلذ ارا كوالا قاذرسالاو هاك فلس قاردلا

 محلا اذا نيذلا مادب رجزلاد عل ”ىث عوقو نم اودجيمل اذاو اذامف رح رأ نوفرصو

 | ناداز ممجرخ“# هما انلا نأ ىممصالا , عز دقو ةتبلا رزلاو ةريطلا اوركن ا دب كلذ

 . تاذدرجت ةدا رجب ون ىلع اذاو ةغانلا 0 ذاةلحرلا ناديرب اهها.ئييفوزغلا ناد ريراسل

 . لاق اهناغاماسةوزغلا كلت ن«نابز مجرزاملف هجولا اذه ىف جرخ ىذلا ى ريغلاقوربط: :ةناولأ

 0 : )ا *« دايز ام ةريط 1

 ريش. هتك هلراشا * هداعنب ناهنل ناك م أقا

 روبثلا رهو راطتت 0 ال اريظال هلا 0

 ريثك هلطاب واااو ع 5 ضم قفار م

 ْ نم توم اعإ هنودج يذلا قا مم ا ارت ةاقو م وعو كايز ىر , مترف

 ا 1 0 ' : لاو قا ارا 1 ط

 | ناثماا قنرط نم كلذ لعجنا هناف ةدحاو الإ هلوق نملوألا ضقتنال اذهو
 ء يمهاللا هب رعشيالو نوكيدق كاد لثم نا ىلا سهذ ناو قاغتالا يفهلوق ضل
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 هوركملاضءل قفاو ناو اعقوتم م ادام ءالب ىفوبف مقوتلا اماف ةريطلاب نم مؤ ل

 دشأب هب وخإ ضعل عم 3 ىلإ ةنيدللا 0 م هيو كلذ نم

 ديدش ناسا هل دشأ كلذ 0 در 1 0 اذه 0 قا همخال

 لاق ثيح سودس يا نك نتا :ةرملا ريطلا ىري ال ناك ن نمو قرا 6 0

 ماخال :مايالاونم ه ايالك متاشالا اذاف

 مادب د اة #3 الو ريخأل كاذكف

 لدنج نس ةمالسو

 90 موشم ديال هتمالس لع »* اهرجزيناب رغال ضرعنن مو

 ايد دبع ونألاق هلونوهوةزاح 0-8 ا 0 ْ

 عجانل دو ىداملا كنه ال 7 رق تب 1 #00

 . مام عم 1 مل هل جاه 2 3 رق با ديعق و

 6 را نم هل حان « هل ىعسإو يمس ىلا ان

 جماه 6 4سم شدعل #1 4ثدع تك ل ب كر

 اهيلط َّق تح رنوديلا اناو كا ىل ة ةقأز ٠ تالا د هسدتق ن ملسم لآق اق يعمصألا لو !

 دشن وهو هريعلا ماطخت ر 2 لحر ناس مران انا قرح نم نيش ههجو لجر ىلاقات 1

 5 .دجاوب ةاغيلا هه »7 اغلا 4 كثردغل 1 7

 اذاف متي 0: ًافرانلا كالت دنع اعلا ىل لاف هتيفل نم ضع م اس هلكا ده دعل نه

 0 4 رخو ارضا واهماطخ تخاف اراناملا ود 1 و 2 و> أو وا '

 1 هيد 0 ناك 4 ءاعتردق ف م ءادغ هدنع 0-0 لج 0 يمت

 ةيمعق ديرا ز اوهالا ةضرف رف ا تدصقو تاء ردب ةتعبف لفسالا ني تعز

 , يردي ةمقامل تدد هلا 0 7
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 0 لك رعتلا صضعلو رحضلا هجرخا ىو دالا كلذ ناكامز اذخا أم نف ىعا امو زاوه يل

 ةادسفا هس 0 71 يلا 3 كلذ نءتريطتف ةئيفس أف ة صا مف ةضرفلا تيفاوذ

 7 علق مث لاق ينامح المال تاقف ةلومح اهفاذاو امنا كلذ نم تريظتف مشهو قرخ

 ١ كصن همم تبكر مث كلذ نم تريطتف ناطيشلا ةيسرافلاب وهو دواد لاق كمساام

 ْآ ىم«و لامحاب تدك ةضرفلا نم انيق الف ي أر ىلع عيقصلا ليالا رثاو ىهجو لامشلا

 | روعأ ين ::احأ اهل را نان 0 ل ديالام نصعاو قل ةيريضمو لمس يل هما

 آر وعلاذ اذا يعاتم ن رم هاندا الف نأ انك لادم كرف ىركت ؟ افقاو ناك رأقيل تاق

 1 ترا 2 6 يللا عوجرلا ىف : ىف تاقف ةريظ ىلا ةربط تددزاف نرقل بضع

 - ىئاتموهيفس اا اأو نامل يف تر الف توللا ىلنمو تادف نيطلا لك أ ىلا ىتجاَح

 - قرسو بابلا شف هظفحت نم هدنع سيلو ناللا ىف هتماخ انا نا لوقا اناو ىدب نيب

 | اناللا ءرت تمت دا سلاج انا لنيبف هجوزاوهالا ىلا ريل نكي م هظفحا تسلجناو

 | تاققميها "21 لاق أ نمو تلتف كدبرب لبر لاق لاعت للا كافاع اذه نم تلق

 .تحتفو تاماحت ىنامث ن ماس رراواعوا ةاذخ اذه تان ة مالظن 1 000 نمو

 ١ ضع ىف انفاتخا ف5 ناو ص لوو زيزءلا دبع ْن مهارب كيلا را بالا

 ا ىلع تررص نيح كتبار دقو ةءرهلا قالخالا قوّدح ىلا كلذ دما ' مجرت دق انآف ةلاقملا

 | لوكا نأ ىنب» لاقو ىىم ناك نم ض» كنع ىنربخ ىتح كتف رعامو كنما مه رك لاح

 0 ضع كيلا ثعب , نا ىدعف 3 ررشو أ ارهش كناكع مناف تا ةحاح هتعز لو

 ١ فرصناواهذكن الاقثم نوثالث هذبف عوجرلا.تيهتشا ناو كس هد ن. انمز كيفكي ام

 | رد تكلم نكا لىلاف ةدح اواما ينصختب داكرسا ىلع لاو مفرده نم قحأ تلاو

 معو ىنطو نع قبغو يناعم ل اطل م هنا ةناثلاو ىرهد ىف ارانبد نيثالث 0

 كلذو لطابةريطلا 3 نمىل نيبام ةثا 0 ىنعموفاو ىب لكش ا ا تاو

 كلذ ل56 لعو لاق ةيطعم مثدنع ت تاك اهم ةاكحاولاو بورخا ىلع عنا 00

 1 تبحعلا نمبورْد نابرذلا نأش ش نم هرصبلابو ايؤرلا نوربعي نذلا لمعي قا اننا

 وجأ نم 00 ك1 تاماشلا ضعبنوأ رصع كلذ ناك
 غلا نأ كلذ و مسلطلا د



 كلتشسش ضاس ل )0227
 نابرغلا ير هدع ةلذك لك لعو ةمور ماشا ١ لشلاو 0 ركل ىنانلا عطقت

 دحاوقدعالا اهبلع قد ولومرصنو ئدلازكلا نم دعا 2 ترق ىف :امنمسيلو

 'ىرتجيال ا.ه ي وفا ريطابارغلاو نذل كت التا قت وصامل ريطلا 3 راكوأ اه 0

 وهو لوعمبار هلاراقذمو دحاو قذعاماعقب دقن وك نأ دون انسة اتا نأ

 اهبصخشل ىتح ةدحاو ةرقن ضر ألا ىف ةنفدناا ةأمكلا ىلا لضيل هلا رئثلا ديدشا

 هل مون ىف صيصقلاو د رجالا ثعبنم يفاهلطإ !كارع ةماكما مضارع رص ١ 1و ,

 خافتنالا ضعب هيف ضرألا نم اهةوفام ى ربذأىلا ج احل نارعدلا ناو ةراح سمش

 ىدايالا داود وأ لاقو 0 بارثلا جاتح امو عابصلالا ,

 ادرغلا هفنا ىلعاب بارغلا ىت ايس اصحلا قشر

 كلذ يفو تبهذل ةرْقلا اماعوةلخنلا ىلع طّسب نأ بارغال نذأ لجو زع هللا نأوا

 سانلا تالغ تكمل1و ةيفام ةءاعرتتتال ةدحاو ةرقن قذعلا رقن انا اسنا نأ م تقولا

 ابل اا لك عر الب ةتكلا نينا 00 ةخ لك لعل ير ككل
 فيلا فوج ىف ثلا نم طّئسام ىلا نقاست املعام ١ ومرص اذا ىت ملاح ابارغ

 كت حابشنأ امنا لئاق لاق ناف ةكوشلا كاشلا 5 م ةجرخشابل ترا

 دوسلا مدا وقلاكو روزملا ىلع. عَ م ناريطلاو زرغت تلاد دا قرااك ةالدلا قاذعالا

 تارا اذا | ماكو دا ! طقس اليكل لبالا نم ريدلا تاوذ -ايفذر

 ميمج دست دق رخألا لاق دوسلا قرللا نه ريطلا عزف م تعزف قاذعالا داود

 لهو لجل هيلعو لهنا لسا م روزبلا ىلع لية: الفدوسلا قرحللاب عزف ىذلاريطلا

 ١" ملا نوكت نأ هيشي رح 1 لةرجلاتا وذ لخنلا لالقأ ىف الا روكو ريطلا ةماغل

 اكو !نرط ا عرف يللا ريطلااذهو قاذعا ا مف سيل مْضاوم ن نم انيلآ

 ىوسةلعكلذل فرءنالو قاذءالاو ليخنلا | مفىر 2 مل ىتلا ْصا ولايفت أشنو تقاخ 0

 حرب الف قارعلاب داوأ ناب رغنابرغلا نم كلذكناشلا نوكي فيكو 0 .الالاق اذه 1

 لجلا ايلغ نوك نلاداحلا كر 07 خر#تو ضيبنو لخنلا سوؤر ف ششمأ

 يعمصالا لوق ةيدابلا راجشا سوءر يفةرصبلا لف يف ششمت اهنأ ىلع ليل لالا
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 آس كادع حاب ه بابشانكملتمشلدز نمو
 7” لاح ناذدِسو ناوشيخ> ع نمو #* تارغلا نك ع هعارابا نمو

 ةمحه ل فصي وهو يسمعها 00 وبا لاق و

 ضمها روصض شاع كفاك د ضلا ردح سادع اهعش

 * ضاانلا تارغلا شّتش ثيم *

 ' جلع دنعموبلاو هب تاءاق تس اذا ةدحاوةحرص 00 بارغلا نمريطتن ةماعلاو

 نيعلاف ناكذاو م ةيعط 0 4م د حورا نم قدشم 0 ١ لع اهم د

 نيئدحلا ع نم هه نعاش لاقو اللوندم فنالاو

 رجاز ةفايع نم قفشاو ىف * ةحرلأ هءابحأ هل ىذعغا

 ا وراح هنطاب نانول .< .هيسطق هانآ امن اريطتم

 1 حاصاذاو ل !اق ماد س 3 مودبال درولا نآل درولا هركتو سس الإ ب < ( سرفلاو)

 0 لاق و ءازملا ردق ىلع ريخ وهف تارم ثالث حاص ص اذاو رش وهف نيتيص بارذلا

 ,نيدوحللا ضعي كخناو قطنملا نحاص لاق ذك ةوادع راجلاو تارغلا نيب

 2 راحال بارالا ةوادع * با يف تازال اًسداع

 تار هلا ىعح هعادصص لودو #2 دونجيذ ن م دماه باصأو دشلاو

 5 قت قاع الا ائحا 8 يعافالا 3 نيباو ا برعلا ةاأهد نم ةعاذ 3 ميزو

 لوت دو با رغنم برغأ لاشو هيلا حيرتسلو لكل لع راخاو جا لوسأ

 0 مضو طا 0 نال نار د هرف 0 نابرثلا نم بارىغ :

 و لأفلاو ةريطلا نيبام ةقرفت يف ءاج يذلا ثيدملا ىف انيلع موق ضرتعا دقو
 سيل ناك نا اولاقو ينعم ةريطلا هركبو نسملا لاغلا هبجعي ناك هلوقا سيل هنا

 ١ سيل دجاواب لاق اذا كلذكف قيتحم الو هجو غاب تناو كالاهاي لئاقلا
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 هلوق نم اكاله الو الالدع بجوال نوكي نب قحا كرم ايو لسما

 نابج وأميج انوكي نأ اماف اهوخو الو اردن تحو نون أل نأ ند رفاظ ايو دجاوأب

 هللا ةدئاف اول أس انلان اول مهتبهذ هيلا ام ليوأتلا س ل ملل يق نابجوب الان وكي نا امإو ظ

 ىف اوطاغ ولو ريخ ىلع اوناكل ىوقو فيعص سبس 5 دنع هتدئاعاوجرو لجو نع

 مءاجرو 0 أ اوعطمف كلذ 0 ولو ريخ ءاجرلا كلذ سمن مه ناكل ءاجرا ة ةهج 8

 دعلا بح 5 هنسحتسم اهسفنيف ةلك عمسي نا لاعلاو را هرم كلذ ناكل ىلا ا نم

 ” افا م فالخ 0 هن ناك ىلاعت هللا دنع امف 2 ثدد نأ كلذ دنع 1 الذ

 1 و امس 0 1 رع 0 0 لا 1 أمء ءابتفلا ا 1 !

 عف ةواونلغلا هوو سايلا جارخإهلذ وبحب م او ةمالسلا هسفنا جوي لافلا نإ لقب

 نوكي نأ. نوبحو.تالاملا كانت نم لاح ةربقلا لو ل : لعدن الإ

 حرفف ةملكلاكلتب قفاون وج رملاكلذ نا نظ ناف نظلا نسح نو ناو ايجا

 تك رف نيعازولقلا/ ضيا ند نيب سلا سد ناد يمءصألا لاقو نا وان كاذب .٠

 لو وهو هفاخ ودحت دوسا هل امالغ عمسف ناوهس 0 هلع

 راطم ةعيم ىذ ىلع الو # راه ىلع هللا قس

 كا 5 0 نيحلا فأي 1

 ىغمو 2

 ةتمصلا دوسلاب 2 ل طا م 3 0 0 سشلا تدحو اذاف ككل : :

 فتاللتخا أه رقت :ميثو را ص أامامو هولا هد ل ماك م اع ةريثك نتاع اا 0 لاق

 نم م بعأ كلذ قاب ا يد ةلوهدلا ئىب ل 0 0 اهنمو رو ناولالا ف

 0 تاثاع طظيملا ءاح مكسب ةرصبأ ا انهع | فاتح ام رثكأ امو ءاغبب

 ى رغلا نمي طوس امم كانتل نينادسلا نا توجو نيرط مقبلا اهم تافاتخلا

 : هده رثكاو دحاو قدع أماع ناك اذا ةلحتلا ترش ' الو ع فو لدتا برأ

 ند حبفا طق را فاخ لاق ىعمصالا لاقو 3 نيف ىىر 25 الو 00 نايرن

 1 د

2 



 (لن)

 1 0 0 ماو رطا دئاجا ربع 0 اهدنا 5 0 قوممر سابو را

 ا . كانه نم حقلتو

 ْ نإ ناك ميحس لاق ( م ةرام اهراع ن نم ثيداحا ن.«راعشاو رداون نمائبش ركد )

 ةيهس نب ةاطرال تيبلا اذه نسحتسإ ةدايم

 ىمداقشتساوىبايش قرره * هلا ءاضيب ماا اطل تاكف

 ميلظلا ةفص ىف ميكح نب حامرطلا لوق نسحتسإ يعمصالا ناكو

 دح ربلادا 1 2 و ردق * هنأرسل دجرب ةلمش بادجي

 روثلا ةفص يف هلوق نسحتسيو

 الامر لا فرش لعقيس -« هناك داللا ةريضلو ودم

 حامرطلا لوق نسحتإ ساون وبأ ناكو

 دئاصقلا انعيخرتساودحلاىرع #* تّلخا حامرطلا سف تضبقاذا

 ريثك لاقو

 هقماوت ليلخ وا ري ةمينص * هؤاطع كيلع بجو لاما ذا

 هتثاقح الا لاما كتاتفب 2 * ةوقو مزح عنملا ضل 3 تل

 ظ : دلاخ نب ىحب حدعب نوراه نب لبس لاقو
 ام زحا ناك هتعن ام اذا عونم * هولي اهف لالا دالتو دع

 هلوق نحتسإ دوراخلا نب ىبر ناكو لاق

 1 دوعقلا كيرانز نم ريخو * هيف هد نم كلننم ريخف 00

 0 ظ ىثعالا لاقو
 7 لطبلا انحامرأ ىلع طيشيدقو * هلئاف نونكم ىف ريما نمطندق . .



ْ )١0١ 00 

 لتفلاو تبزلا هيف سهذب نعطلاك * ططغقوق 1 اردو ْ

 ] دوراملا نب هالعلا لاو 8

 مدا ايت سانالاو ررظأ 0
 اورازو اود> هلو *« اولصو ودكم هلو

 اورام اول كو اولاقو اوماق -هلو

2 

 دع

 اوراطا شير ملو « ايرثلا قوف اهعول 1

 ْ ] :”كلذ لثم ىف رخآالا ل

 موثب ءاضقلل كنيبج ككحاو * لباقل دمتساو كبايت رمش 00
 تيل ةميلدو ييصت ىبح * ةجال تيشماذاس بدلا شماو '

 لاقواودوستنأ ليفاوهةث رمت لاقو هماع قردهجو قر نملاَش ناك ع نسل لاقو :
 مداخل و كسلا ىف رعاشلا لوق ةبيطلا راعشالا نم ولع هلا تحدت و حلما, تاص ويم مالا ١

 تاكمس ىوش دق توّثلا مسد فيفج فيفخ ريدم لبقم 0

 تانمز اهموحش نه بدح # رم تاذ ملا -تاباح 00 00

 أعلالاقو ١ ةعاس كنيس ١ رأ

 دحاو موب ءاللب هزعلا ال هد ديز نب ةمشلع زجا نا .

 د_جاولا ىنغلا ىلإ ىذلا مذ * ينمذو ىبصلا بح ينبحال ٠

 دراب ءامي دوعسم لا نم # اهعقو ابلغ تي ينمو

 | مر 0 0 '

 امقنم مسلا لبأت اهف ةمنشإ « يتسيقت اوها رأ قاوغاد

 ارك كاك ذه نين تخلاو *« اقرفم يعدأو 5 0 1 1

 7 يءض ق تاك هلو درب دقو الا طق ائيش ءاتش ىف تاك ام بييبح نإ .سأوب ل لاقو

 تقلخا ينلا م ينااث ام صصحلاب ايالبلا تناك ول ىندملارم ون أ لاقو نفسو ل :

 لاقو .الئاح ةاشلا و السماح ةيراجلا 0 ريثك افالتخإ سايثلا ىلا ةاشلاب

 تدرادل زوكلا سأر ىف املا يف اذقلا ىتح ءيث لك لكوم فالملا 9
 (- كل ناوبح 0 ٠



 ا ظ
 ر جرت زوكلا سار نمبص' نا تدرأ ناو كيف ىلا تءاج ءاملا برشت نا
 املا مزاف دحاو ينلبةتساف نارمع ىبأ ىلا مويلا تركب ناوزغ نب ليعامسا لاقو

 مث داعف تدعف دامف ىتمس ىلا تدمف ىعم فرختاف ةنع هنع تفردلا ينيشغ الف اهيلع انأ

 تاخدف ينكد» ةعاسلا ىلا ناكل ائنيب قرف نوذرب بحاص نا الولف دامف تدع

 ىدب ثيحنف موضعل هيلا ىودأف غابصلا ل ىتمهلب تا وهأف هلادغل ىعدف ٌنارمي 1

 لاق هيف نحن ام ىراالا نارمم ال تاكذ ىحاف تي 5 داعف تدع 9 هدد حاف.

 . ملف طايمخلا نوع ىئارب نأ قفشأ ةنس ذنم ن. رثك أانا اذه نم بهتاب كندحأس
 مح عينصلا ثراحلا نب لررا د نسا ناك الف ةدحاو ةريع قاري نأ ل ل

 ل دمج نع ” الع ندم رك ذو تار عبرأ سمأ ينابفتساف ”هتيؤر نم ةمالسلا

 انآ جاجملا لا هداع وأ لاقو يدتعأ ىركلو يدنأ الانأ ريرخ لاق لاق ماعلا -

 هلهأ ىلع ىصلا حا ل ىلع نب عيدم ع ن ديدق لاقو لاق دوشح دودح دب د>

 اد قرخاو كلام تن تاز نم فرلا تلودوهأتادنا رك ذو قاحسا ونأ لاقو

 ماظل اذه لئماي كلف نوك نأ يبي ام هللا دبع وبا ىل لاق يص 0 ٠ لظأو هاا

 ْ ”تيعام هل ت تاقف ةيمالك ٠ ديس الود ::-تمأل للاو تاققف اموب ىل ص لاق تكور راق

 لاق عدترا وأ ركف نوكي نا ريغ نم ربا لبق الو رسكلا هيلا 2- لاق جاجزلا

 لضبا ع لضإ ل نكت ليفطلا نب رماع رك ذو - نب كلام نب دامح لاقو

 ' نوكيام ار هلاو ناك ليسلا باهع ىتح تاجالو لبا شطعل ىتح شاطعإ الو مجنلا

 00 ملا ىلا سعا لاق ىلا سعالا نا لاق اريخ سفنب سفن نظن ال نيح

 نب دامخ نع مالس نب دم لاقو هعنم ىلا هتلف وعدي لوق ءوس ءرما نوك أف ءوس

 ظ ا هل لاق ةروضتملا ف ةالصلا اك لا نإ سدق نب قرزالا ن ع ةملس

 0 و كرتأل لاق أمف يبد) ال1 ثنأو لاق ةروصقملا يف ىلعت الار <« ابأاب موقلا :

ا لع نسسحلا نا هللا كيع لخدو ةريغك ريللا ن< قرط ىلع لد , مالكلا
 < ث

 5 ة ىر 0 باي , ىلعو ة ةخأت م ىناكر هللا كاع لعن كئاوح ر كذا لاقف ةهرقس

 هزل دبع نب رم غلب ةديبع وبأ لاق ةعاسلا نم كا ًاريخ ىتدجتال



0 
 كم مل اريح كلع منن ال كنإو ماشلا نيعاوط كيلع فاخأ قه هيلا لسراف

 روك اليمج هنوريو هب نو.اكي ام ىهاظ ناكو كنذبستس مهئاوحاف مهب

 كلذ ناكف هلاكو هناس ابب نوفرديو [ج نوري اوناكو م هما ةها ركلا أ مانعم, .

 ْ دخاو ةسفن 1 ةف ريدتلا دوجأ ن 1

 هلخاد دب الإ تاك تودءالو #1 عقا و رم توما نم حيات 1 ٠

 *هيح:

 راثلا أ اناوأم رلظا ةحأ قرغف ىردينمعأتنك# ظ دع رادلا امبابلا دعب ىرعش تيلذ
 دإ# ريغ ءرملا تابرءاو 5 داو دب ةنضم ص 5 | رف

 ردا اهديييو اند كل 0 ل اسس ٠

 ردلاو لدادللا 1 د مكي تيتان

 رعسلاو. ةحدح 1 زممعا # انثملا سعرا 0

 رجح نرم كبلق ناكو *« ةّميقر بولقال ام

 رصتب موي لك كد « وعو قيام لملو

 مجيشاال ريلآ نكس ناس ا نمو مذيال ف 1
 مركب ج0 0 0 2 هقب صا ودع بس برتذي نمو

 ٠ لعل نسال لع 2 الاخ 2 0 . ةقيلخ نم"ئىرصا دنع نكت اعمو

 5 مد مذلا نم امون اهفعإ الو * هسفن سانلا لح رتسي لزب ل النمو

 ءاوس اههدع. يملا ماما ه٠ ىوانملالجرلاوتييلا راجو

 ءالتلاو ةلفكلا نايسو # 5ع لدع دفهاشر

 ءاللج وأ راف: وأ نيع * ثالث. طقسا 2 قحلا ناف :

 اضيأ لاق دوبارمالا١ اذه ا نك 0 ءاسقالا



00 ١ 

 : 3 ل 0 زملا د نكلو . تى مل سانا لاذ دم ناك ولذ

 3 دوزيو اهضمإ كي ثر دانا هاو تايقاب همم نكلو

 " ”: يعم "نبش هتهرك ناو * هلاف ثاملا موب ىلا دوزت

 ْ ىدر لا لاقو

 000000 يوما نأ يديم رللتاكو .« . هميليتسا ول. لالا تحأ يتاف
 0 ١ الب

 1 د رلخلا وه ءانثلان ا انناسحاب ل انا ذل اهيل ايلا

 7 3 ل ىونثلا لاقو

 ادا نأ داس ولا ونوع اوحت كضرأ مذاب اذاف

 ْ ْ رخأ لاقو

 5 انوا نمت وع ال ثاطملا ءازحا كرتمل ارهعو ليتم اللتقف

 0 71 ريهز لاقو

 000-- 3 ءسل هنن ثينلاك ربلاو * هب لوصت امرش نم مثلا و

 ' هل نوكي ال ناك نكلو رعشلا ماقتسا مأ هتبن ءاملك ربلاو لوقب نا ءاشولو ريثك ىأ

 . لاق مث دوجأ ثيغلا نع تابنلا نوكي نأدارأ ناو َىعم
 اك الو ركم ةفورمم. هال لذعلا تراقلا ديشأ دق

 0 0 ركس اذا مومالحأ نرسفت ع الا روكلا ىلإ هن 1

 1 0 فرك مم اذا ءايضق تلوف *« وو ةافءلاو يضلل نووشي

 0 ” نم ةديبع د نع نابتع نب نابح يديتنأ رذنلاب ءافولاب ةيله الا لهأ ىرتاك حدع

 ١ هلوق الب ابرأ ال ىتلا دراوشلا

 00 مل اولذع وأ * اورجشوأاوردغينأ

 .اواعش م مهماك نست لج م كيلع اودي

 « لدي هول مع « وب لك شفارب ىنأك
 : .'ىدبلا ناتلضاا ريغ وهو ىدعسلا ناتلصلا لاقو



 انتعاخل اود_ةهلو حور ش

 مع توسل
 رشعم ىدل امو تلق اذإ

 ملل دوا قايقل را 1

 ؟ىرصإ دنع ناكاس كرو

 ملا الا دايز نب دع 9

 هر ومن بأ اهلا ب تى هلو 1

 ا ىو ديزو ىلا

 هصاقتنا مث لا دز كلدك :

 مجتلا أ 0: ؛

 عزف نعاهزظدع ديم
 ينطا سدشال هللا ليق هانفأ ٠

 دنه نا ورم لاق 1

 اهالط نع 0 ىذلا ناو . 00

 هر قب .مايالا ولا 3

 ا هدايم نبا لاقو

 4 امو تاع ةلدل 5

 ! هن احاح 0 ملا

 1 3 - اايئنم هر

 ان

5 

3# 

«# 

 ) ١و

 يدق صو 1 هلا َ ة | فر باشأ .: 0 _

 ىف موب كلذ دعب ىنأ
 يفقنسال شاع نم ةجاحو
 قب ام ةجاح هل 0

 يذلا كورأ ىرسلا نوزأ
 يصولا منذ ارم تيصوأو« 5

 فلا ريغ ةثالثلا رسو

 شفنلا ه ليغ نا: دن
 سرتلا كريغ نع .ةأيش نأ كنج

 انغلاك رذسعملا ليللا رق ىرأ
 يوتساو با دق لبق ىت> متعلو :

 ىذام فعلا هر ىف هرا راكتو

 ىرساوأ ءيلبأ لالا بذج
 ىجراف قفأ كاراو اذا من

 دربلا ةرط ىف ىلا ا ين

 دب افرع عنا ديلا نس

 تنط هلينتساو محبي رلا يف : * هريغ ءايلملاب مل 6 قانب ل له 7 1!

 لاقو * هماع سمح صقن 8 عرسا #2 .ةيهاتاو بالا توي

 . نوكس نوع اك تاكر حا ئىث 0 ةائملا 1



)١6١( 
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 ةدارم نبا لاقو

 مدق نهدبع ىندأ سراود 0 معا ل كقاشأ

 ْ 0 موشو نانبلاربظ ىفعالاك . 5 ةحح ىبتع نهرح دقو نحلب

 باش أمانا فو عيجضلا لع #« مجح تقنوعام اذا اهسفرم ىف لاقو

 000 روصنملا نينمؤأ ا ريمأ يندب وهو نال ني 1 قدا مم نبا لاقو

 7 . ةيساق يملا مع ذا ىنلا دج «٠ مساق نايلس ىنيإ ان كك امو

 0 همداق وهف اندحم أ ؟بشث قاب ىتم * هواش غيف ر ته .امكتيف

 ' 1 ةمدامب نتنك لك ىرق 0 # 2 د تاودم شبك يل

 0 2 6 مؤششلاب رك ذيو احم نم ىف باب هجم

 ٍ ا وألتقوأ تامالا الجر بحصبال ناكو متفالا عاصف 1 ملا

 0040 اع طرت عرما لوق 0 نيفأ نامل لق

 0 ماجحلا ةيطع نب حلاص يف #*  ةعينص كنع رتنت ناكابا

 "00 مالسإالا لئاوط نوتكل # . مئانصب هدنع عئانصلا سيل
 1 ماسربلاونوعاطلا نم شيج # هنإف ودملا رحت هب برضأ

 3 ةشلاع نب دمحم يف هللا دبع نب دم لاقو

 0 )00 ا لك ىف ابا« ليفت لالا

 "اشعر طوول ل د لطفل ل
 هانا فانكابم. « دل عا ايو

 . ماسلا فيسلاب لتقف نم باطإ ادغو

0# 

 مانالا ريغ 000 يف ةةم٠ا- هلآ ةلعاق

 10 : اموؤشم ناكو ىرحصلا يف فشز نبا ىسيعلاقو

 22 ىرحصلاة يح نا توع # ةليح هبال ىدنع ناف



 ردعلا نملاط ام دربي * دريم نك ف 6

 نهون. هل علنا امو * ةرمغ هلق ىلع نا اف ي وثعالا

 ماوسحامناريذاعملااورك< 3 مش َهَلُر دنع «”لع 0 2 لأ

 رذدعف يس نذ كاعرارأ رم < هلآ ةحاسالا ىف نار دعت الق

 سهدلا بئاو هيلعتا 2. 0 9 كيلا ءاجرلا لعب 0

 ىركش هنانع كيلا ينثو * ىلعا ىتمادن كيلع ترا

 ىرذع ىهتنم كوع ءاحرو 3 ةظعوم بت كيما ١

 العح ام تيح ي او: لاش تفالا 13 هيام .كتدق

 السلا هب احيلادع 1 زيدا - ع 2 ركاز وسل !نمشلاو.

 الشو نكن مموتلا دروام « اذا تمج ادع تك 00

 المت ام مق هالجن ذأ هه : ماركلا هوانا "0

 الجرلا ةمالملا لوو ديح كو هيا رئانلا 0

 0 يزامر ا 1 ع لا
 از - ءام منكو 1 -- ءاشمن 0

 قار هلا يبحلاب ل اذا سخن فق ىف دوزا ب : 0 ا

 اوقافأ قافا اذا يح ءوس ع 1١ فاضار مهلام نينا

 3 يش مو 3 5 ياط وسل



 (ا١ه+) ظ

 نابلاو 1 وألا الور « لا برش ةمافس مدز م

 7 قا علا 0 ءاون نع * لاحت نمايرا اياطم 2

 قامتغاو كرا 4 0 #2 ليشنو ال ةردغ كمرد

 0 قانفا بعاصم ممم برش # ا!ناكهويجولا ضد يادنو

 قالسملابطاخلاوامج ةد « جحنلاوةحاملاو بصحلا مهف

 قانومولهلاو توثيكمو *« اهبض نوماس ال نويباو

 قاقربايئلاو موةلاب سار *« هلا هب صخر اساع ىرتو

 بايثلا يف اضيأ لاقو
 |مابرأ ريخ مم اسيقو * حيسلا دبعو ديزي هرزأ

 انموناب لحن ىتحك « ىلع منح نار ةمكو

 .اماده لفاسأ اورجو *« مه تولت تاربملا ذا

 ظ > 07 حالا لو تايلانز
 000 دال وأ ايعرت نيل ٠ هناك اتحال 83 ليسا
 :اوعقمت تانااةقاحلاج رت اهو .* اولا اذا نيذلا ضيبلار ثلا نم

 ش عزئا 0 ناهدلا تيطو #*« هق ونكسملانمىوحالارفذالا الح

 ا روستو ةودلا رفتلا اذإ

 يدعمجلالاقو

 د

 لارزيللا ضراب مدد د كبعلا مو مرصل ينانأ

 ظ ع اغلا“ ركأ لاق وثم هللا ناصغالاو بصملا ضرأ ديرب

 00 م هنيئرع يف عورأ فكك. « نبع احر نارزيخ هنكيف
 ْ 0 ظ ل 1 لاقو معا ندإ دوعلا اللا ردت الآ كاملا نآل

 ا 0 داع م اهدي 0. #4 اخ ىلع ىرخأ امواج



 ا ريللا كلتأبام ىت ءاتدح ه يرلا ف ناروط لاا

 بابضلا 0 نآك *

 6( - 3 5 : .٠

 دون نم نع لا يف نسح 7

 ايداسللىدبت طغسلا نيع نكلو < هك ل 7
 هلع

 ىئد كاد نء ىبضرلا ينخأ نيعو * اسيع كا 0 طشبلا لا تع

 مع سيلتا نم لأب نمو ١ 0 0 سانتا اب . ودع دل

 يمعلاك ثيداحأللا يعاولا لئاسلا امو « هردص ملا لإ مغرم -
 : ةغل انلا لاقو لودع بلتو لوو ناك ١ لاق : محلا اذه ٠ كل ين 2

 لئاومز زح نالوملابودومو #3 باح نيل 00 بانا ِ

 ماع نإ سدق 5 ف ا د 0 ل نس :قئاشلا

 ١ ةلراح ىبأ نب نانس يف هريغوأ ري 6

 تاضأ موي نافطغ ىنتبن ام #3 انهم ةيزرلا نإ.

 يل اسر بر يي ١ ترو يبا نب نانس



 0 ما

 0000 هدد ل ريما لب
 . لابوأ مك ليلق ٠ منع لخ الا رف

 هل لّتعال ع نم حارتسا مودك وه يعمصالا لاقو

 : ْ : ْ ْش : ةعيبر ىلأ نبا لاقو

 ظ 0 لاحلا تنام 0 5 0 0 0

 0 ْ ْ: 3 4 قنا و نيملا صلا س ِق بأي 0

 ٠ سن نب كلام حدمب طاي للا ني سملأ لاق

 ” ادالذإلا س 1 اهاط ع ةييغ عجا ىباق تا رع

 0 : 3 . ناطلس اذ س دلو 0 وبذ * قتلا ناطلس سعو قتلا ىده

 0 ظ مهضعل يف طايملا نب سلا لقو

 0 لعاب وبفةماع نم سان 35 مو م - انك لاةنماكتلاه نم اجي ىف

 : رخا لاقو

 .نبريس نبت تءس ىلع راملإو « هل 00 ال يئذ 0 تناف

 ةيذمو ل ب احلا زعيو هيلع لكنا 00 راسا دلبب هناف زغجلا 0 َّى د ظحلا

 0 3 ةمربش نبا لاقو با !اطلا

 0 .راوتيلالوحق ا »ديف زركك تنك تش ول
 :١ 1 ركل زملا بالط ىف 1 راسو « امهفو+ شيلا ذيك نود لاحدق 20

 : يعمصالا قار نا لاقو

 ا ان تهادنل 0 < ”تعكت اذارشهذلا بواعخ ردردال

 . .افلخ هيلع
5 07 

 نم الو 4مم صسهدلا 6 03 ىر تسلا 1 دلا ىف كلا دب ام شع

 ش رمحالا فاخ ل سمح ف قاع ن نسحلا لاقو



 (١هه) 0-0

 يم قف داويش تلال ع للا د و يح ناك :

 فكي لك ايمو ؟ انكاإلا عرس # ل ترف م 1 : 00

 فلالا عزتلاو قابطلا يف لظن ٠ فرشلا العأ يف ءامصعم أكينام ٠

 * تسلا مالا نممدنلق # تل اخ يدوّأذم ململا عاج يدوا 0

 ْ : : ده ةلك يق 0 3

 فكي ضغي الذا ىممدتابو * .فاخ نع داؤنلا ىزعا تب ٠

 فدج يف برتلل انيهر يجضأ #2 هل تعط تيم اياز رلا ىنأ ٠

 تزعالو ق رخال يف مابفا *« لا قالخ هئفرب ىش كا

 فطاىف كيفن ىت> ناريح اهل تدفع ل كنع ب 2

 « فلالا ممابمال الو « ءالئإ ةءارقلا ىف للمال ٠
 فخصلا ىلع هدانسإ نوكي #« الو مالك || 0 الضم الو 0

 فلخ. نم هنع تام ذإ سلف 000 0 يذم اهف هتك

 0 ٠ .ةمربش نبا فرغآ

 همدقملا ةيورطاو زار ركل نا نناتلا ت تام ماذإا ]

 ةمربش نب ىلع سانا عياتت * هكا رومالا قوراف ن تلو 0

 ةيذاك تنا يذلا يدل كعك دح و *# ةئظو قدما نع كبل ٠

 هباغ تومصلامفار بابسلا ديدش *  اشلا فطنانملا ةسسدبم كلاو

 ترا 1 ةيماعازإ <05 قاو ءالبلا لا 00

 مهلا نبا لاقو ريذتنال هنريصا نا ىنعي امناو باسم ريغ هنأس لاح ىفا دير ظ

 ف رط لاقو نقوأ داكأ الاناو ىكسملا هل لاق كش ا الانأ م

 دروتلا ةيخطلا ىف اضذلا ديسك #* ابن فاضملا يدان اذا 3

 9 دبل ُء ىلا تخ< عك # بجعم نجدلاو نجدلا موبريص



0 

 كشف ةلاطبلا يف يوغ نك 6 هل اع ليم ماحن ربق تي 1

 الا هالو ىنررملا لوطل اكل... ىتتلا أطخنأ ام توما نإ كرمعا
 نم مولا برقأ ام اد اديب « . يرأالو سوفتلادادعإت ولا ىرأ

 : ١ م متو نم هرملا لع. « ةضاضم دشأ ىبرتلا ىذ ظو

 . ديشم لاجرلا 0 اذإ « 1 : دا ةرثك ىفو

0 

 ْ 0 07 سف 000 نالءملا يف لوقلا باب جم

 املا ثافب ع نم روك ملا فو ضرالا تارشث> نم ا 2 باب يف لوةئسو

 1 هاو رتاج .ةنخلاك هج لك اوهسملبردمتو مالا, فصوتوةرذعلا تاتقت امم هشاشخو

 فرع ذباب لوافريزا انخلا نم ةرذعلل ناطأ انج الا هذه ناف 9 -رلاو دهادملاو

 2 غزواو تاييملا نيد ام ةقادصو تراكلاو س4 .ةاذخلا د ةقادص |ميجاعأ

 ١ اخ نادتني. امهناو دفاست نالعجلا ةر وك ذو ضانخلا ةروك : ذ نيب نأ.تارمعالا

 ١ ف با 3 0 وحنلا ةيوبيس نع روعألا ماسح دشناو امينج امها غني
 0 : ظ ْ داوسلا دءدش ناكل 1 ودع هتاحه

 ١ 1 يدم لاعوألا راع ظ « لعملا م ا اسفنخاب اًسداع

 | لققمش لاو ا ل قر * لتعسا _- ةوعلكنم

 0 د |.محأ ىديأ يف ىذلا روبشْلا رعشلا تايحلل 0

 7 لجلا تابح ضمن يساقلا ف 8 ةرمع قلد تأ ةديز لع. '

 آ00 رج تاح نو سلا ٠ فهلا عوافتم نينيملا ىاغ
 ْ 2 ؤوملا حدقلاك ةفطخلا ىذ و » ةرص 2 دص يف ىرا وت

 2 - لقطع تدءال سو عامشك #4 هقادشأ 0 مهسلا ُي مو

 اجلا ضب ا * هيرش ام ىور اللا ه١

 نآلن ىدحولا فانص نم لأ ايلا“ نكساد عج نيب نم ىورألا ركَذ امناو

 لا 00 تايملا نيبو اهني ىلا ةوادعال تايملا لك أت اهي نم



0 

 ةدحاولا مساب | ةدحا ولا تنبا ن نوف ا
 م مان ب نودسبإ ظ

 رارض نب 0 لاقو يورأب 1 ةنورأب 'ز

 لور> ةقاوو نب : « ىندأب 5 .انيلع ت تر

1ْ 5 

 ايمارو الطم لك تنالو 5 ىمعلإب تيدا 0 -

 تن ةعابض كلذ ىف تلافو ضد رأ لع موضع تاماذإ اودقافتو م ْ ظ

 . ةريغما نب ماشه اهجوز هن ا

 بومل هاكب نع ء ىتمص نإو « هلأ 7 تانغ بأ نإ

 بيلقلا ىفناون وص بونذ يا مام : هارد و

 هخارفو رئاط لك ضِس باطآ تايحلا ناف لجحلا ضم نع تايملا فلو هلو

 ةلوهس الا ةلع كلذل فرعأ انف .اهملا بحأ شرألا ىلع ضد 0 طا

 قطعا ماتحاص مذو تو اهيداعتو تايملا 0 7 وزان أئاو تا ا ك ادي

 نيد وحلا ضد اندهتاو ةوادع تا

 تارغال راج لا ةوادع * باي يال ٠

 يناوغلا مي عل رص يف 5 رعشلا ضعبا ة ةعإ 1 ,

 ىئاوغلا ىل هنم تاملا ىلا * اضه دشأ باذللا راف

 7 | هل ةيلاف ن نا ءاسنزللا 0 ا ندا ِء ءاسفنلا تن

0 2 1 



 ا 6082

 ودلل ىنملا لاقو لاق اهطن حافتنال ابرقم تناك اهنظال ىإو انل حيصتوزادلا ىف
 3: جاعأ لوأ "نمو لاق :« ابرتم اسآعت اشاوع اركب « .دشنأو سفانخلا نم 00

 ل ةديشل ترضنو توا ل 0 ديعأ اذا شيعيو درولا حد نم توب هَ لعملا

 ١ الم دونا فض وو رحخالا لاق لثملا هنول

 | ادب نم صصق أ ناك * لك دقدوع نيقدشلا ةرهم 0

 3 عب اهو ربغي ىذلا لقاك ناحانح هل ثيل ,مش هل حانج ال ارىهد لظب ليلو

 يملا ا ” ةحج [:الب انيح ربغت دق صيماعدلاو هتكلم دنع كلذو ناحانج هل تثي 9

 | مدا ن 7 رادقم ىلع تبذت اميحادال نإيذلاو دارا كلذك ريلو اضونو اشاره

 - لمجلاو ة 00 ليحتسيدف ثوغربلا نادلاخ ن ىحن نع ةماك متزو مايالا نم رورصو ْ

 - طئاغلا دنرب .اهنإ هنأ 0 هتحامل ىف م مهم مالك م اينلا سرح

 مهضعبل دقو
 ا ١ : 0 3 1 : ١

 00 5 لح يف تاب يب 2 هناك * مب 00 ا

 البف 0-1 5 0 را ل

 0 2 * لمجلاو ينرقلا نيقونالا قزر *
 رذنلا تاتقت يو غلا قونالاو نيقدثأ ل لا ناناتق كك لقلو قرا ين

 م ْ 7 ىثعالا لاقو

 بيطملا ئراخلا فك ل>ءإ * بوجنم ىلع ظاق انخنراب-

 ا قونالاب نومسإ ثو مدع قايم اجاب بيطتن ىذلا بيطملا

 2 خلا ١: لاقو ىعملا اذه ىف خراب اهل هينشنلا ىلع كذ ناالا لبزااو حفلا

 درع 58 لك ىلع وعدب « لبقلا جمن يب .

 لاق ةح ةنطن تاالم دقو # للا ىَرَم 3 هيفك عفار

 *« لدتعا دق هئغض 01 اظيغ *

 : قر هتيشمف 0 52 راما لاكدتبل# ا ند كيلع ليال لد



 (اهوؤ)

 لعف مث اذا ردغلا وا د4 هد مهأ مخ كا رد لا 6

 لبس ران يك يل اع # 0 ىلاو هللا ةيشخ ا

 وجنلا مجح مظعو لك الا اس : مهنا وحج ند زجا 2

 ةرتاغ لاقو * لصف لا هدحو تحيا تاب

 يح ال دمحلل. مال افا ا يب عمج ج تبت الاذا

 يحاضتفاو ىارع دعل يثادر نانأ ينب دعج دمجلا تو 1

 1 لاقت لع ما 9

 حالم ةبلقأ نيد 96 * - الحح ندضما ناك ٠

 .حاورلا يف رجمتوأكر وكب * اهلعادفف ىممل' نمضت 3 ٠

 ١ ش .. خابت

 حلفأ نيمارذلا ةفارطا فرع هل ىوه نضر اول ايمي ناو

 ْ مدح ا وقب اكرثبلا نم جر ىذلا وأشلا, هقلأ 2 راك“ هناك ثورلا عا هم 0

 دف ىذلا تارثلا ب ين نيرا وأ واخ ثلا كلم . جرخأأ ريلأ قني . نأ دارأ ا

 حلفالا ضرءملاوت وتلا وأشلاو قاطلا وأشلاو ريغصلا ليبنزلا ةثيبك ءيثوهو اهيف ل

 ناداكب ال ناحانج لعدالو جرد مفو 2 هئاوتىف لعحلا نال ليجرع :

 لا رهظ ىف اهنكمت ةدنشو هدا اعمشو اهداوس ةدشا تاربطلا دنع هل ْ

 0 مهيسأ < ىلع نيمالا كر ةنوخلا ددع كيعا :

 لعمجحلا ةحورحدنء«لمارالاف شاو # هب 00 نا ديزي كيدي هدنشا

 د دا وجم فيرزط نب دعس لاقو 0 دا سابا ل ل -

 ١ : ركب يف يما

 حاورش 0 00 500 .رهزدل ىبوندوسأ كقول 1

 تناكوإ لات هللا ءاش نا باتكلا اذه غ ن همضوم ىف لالب نأشو هن ع 1 0-0 ١

 سفانخلا بأ ىثكي يفرمضملا رجح نب لثاو نب رابجلا دسيع دلو نم لجر ةفوكلاب

 أب اورو: ةئه هلو“ ءابمفلا نم ناكو از الواو م ةينكلا نكن 0 كلذب



 نكد 0

 ا زرغب هنا كا 0 همم 0 رع ءامذ : عاوطا تضل نولوق

 اكاعرو لوجو (مبدت ىهو رادلا لهال حبصلو دقوتسن ةلبذ اهفو ةبقاث و
 يف لبا ف ىف ريصتفالخلاو بشملاو شيشألا ضع ىف وأ تق لبح فيعاضت يف

 ه- توم الف هيف تااج ةي> ىهو هفو>ح ىلا تاصو اذاف ءاسفتخاا منضِ نا ريغ نم

 ' ساوحلاقو سفانخلا نم افوخ تافولعلاو ىراوالا كلت نورواعتب لبالا باداف هلت

 0 6 لدجي نبا ناسح يف لطعتلا نبا

 ردا عياطك ب ايلا سند« علاأ ال ينكلهي له
 . نيشلا صقان ةءورملا صز * هتبامجيف ىطمت لج
 ِْ 0 ”درولاو نسدتلا زجاعلاو * ةلظنتح ءادوس ةءابرل

 َ ِ انجل ب باتك يف عوج هلك كلذ نآت نارحلا نادوسلا :ركانمو حدو ءاجملا اماف

 ظ نا ريغو نالءجلا ىف لوقلا ىف ةلج باتكلا اذه ردص يف انمدقو ءايرملاو

 دنع طيار ند نا 24

 | ولا اذه ىف هنداعا | انه ركف مطلاو نتنلا باب ىف ةرذقتسملاو ةميثللا سانجالا

 01 00 0 ْ 6-0 ِ : باوصلاب معأ يلاعتو هناهش هللاو

 ٍ 0 000 و دما لوقا كاب 0

 0 | لع ى لا ةعزتملا نا نو« زي او اك با رعالاو برملاناف دهدهلا ىف لوقلا امأو

 . ىلع اهربق لمج تنام ا ه.أ نال همأل هرب نم نأك ام ىلع ىلاعثا هلل , نم باو" حاز

 ْ نم 2ندنلاو حرا نتنم رئاط دهدهلاو ةدهولا كال" نع ضوع خرا هدبف تس أر

 ويتلاك هل ضردب ضرع ريغ نم سفن ن نماتتنم نوكي 5 برف هتاذو هلرظ وح

 اخ م نئنلا كالذ نولحيف ا رعالا امأف لاوم ىلا سانخا 4 كلذ ريغو تايحلاو

 3 هر وأةيماكلذ ىفلاق دنو ادد ةيوقدم تنك ىلإ ةقيملا كنا ديل
 ا



 نفل
 دحام هللا لع عينص #7 5 نيل هللا ناف مل :

 كهعلا اع نيع ىلع ىرخأ #3 ةفورعم هل ةركن 6 + لكبو ْ

 دفنت ال ةحوتفم ثاردو #« ةمالع مسدو ميسوتو ددج ْ

 ديز» قلاخا مهقتسل ال # هنايع باجو 0 دارأ نم :

 دهدحلادازت-اورفكنامنا « ةاحس ميغ و ءايظ و 0

 0 اهافق ف أملع يتبق * 0 ةمال را رقلأ ل :

 دوأت ل |. الاد 5 هل. لتساف كا ّ

 ديه هررط ناو 00 ىزجل + همأ ن
 دشنملادب ,دملا فاتخا اموأريف 00

 ىف ءاملا عضاوم ىلع مالسلا هيلع نايلس لدي نآك 0 وه عدم نا

 اقرزالات , مفانو ىرورطا ض2 تورو اينما ا دارأ 1

 00 0 ةاذإ 0 20 كلا | |ا.بنع ملل

 هيف 0 ولا 00 هئيعل 0 ةياع - دهده ىغ ا كالذ 0 34 0 0

 ةوضوم ف هاش نك فاي ايلا اذه ركذ ىلع 1 دهادملا رث م ىف .لوقل 1

 تاذو نا ١ ع ر اجو وأ با رغو د له ل ْىق سانا الا لاق :- للا

 ْ: 3 لوقلا ن 4 ةلم كلذ قف 2 لو وأف نا اذن ه نم كلذ. ريغو 00

 اد لعو مشاولا ا رد ع 3 تل هله هشع 0 1

 ' ىحلا ا اطبا هال نم لهدن هللا نا معذو سيما صيأ 75 5 .

 1 هةرخ م ا ىلا 6م اتم هم تاو تارتلا نمد ةضرالا لقت '

 كاش وع هندبو قر هلكم فور ل ع هبقو تيبلا كلذ ىف هثك

 را هدل_> . ثروا 0 ىذلا نّثنلا هبا ثروي تاانضبأ هب ىف

 راع ثل - - ناوبح 10 0



 ب سسك

 |0020 »ا مواد ناك نا هنو اذهو انثنم كوكي كلذلو .لاقءؤأ هئروأ
 001 هرادك ةمئار بط نوكي ند بر نا نوف ريك ساناناق لبزلا
 ار تابملا نع ىذلك ندم لا نتتم نوكي ام كلذ. نمو تويتلا يف تناكاعر

 ' مدلا ريكلا ربطلا نا قطنملا بجاص رك ذو سوبتلا هيلع دجويو نيبامثلاو

 | ارم ةراةناك الخادم اري دتسسمةلمجتو ةئتيو هشع 5 سيل ويتعا ةينانودلاب

 0 الوهشع 4 شرفيف ةعضوم نم يف :.صرادلا باجي رئاطلا اذه نا نرعر ممم

 ضرام نودشيف ماهس ىلا سازلادمم اعرو ل اق عرضا ولا ةعفترملارجشلا ىلاعأ ىف الا

 ' نانو را و 0 ود رطتلفب ص رادلا مهيلع لمت دة ام قعأ ام نومر ا

 ؛ 0 00 ميلا ن نمسلا مودق لبق 00 اهدا ةلاتسلا دال نانو 5 نيرئاط

 7 تقولأ ن نأ كلذين ودام دهأ برق رئاطلا لوةيف مرجاتمو مهجورخا هسفن نم رحبلا

 كلذو اوراهملوةيف رخآ لكشو رخآ رئاط ه هيجي واولاق برق دقناكمالا ناو اند دق
 ع ا ريطلا نم نينا نيذه نومسدف ميم باغ دق نم عوجر تقو ىف

 ا! ارطلا داي رض برعلا تمس 6 ةماوصأ عيطقتو الوش اههومس وهناك

 فةلم ربظ يذلات رلا ع اخيبلا او 6 طق املا 11 عيطق و 2 ١ كلدك
. 
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 ال رخآلا نأو ثا إ ىفالإ اذا اهدحا ركل نرتاطلل كن نأ رحبلا لدأ

 نينفشلا نأ هربخ قالرعأ نم 3 ءابطالا 2 39 ذو رول 0 اللا 0

 الاو طن رطب م وهو نيحانجلا فاو اهدنحا 0 دع نأ 0 اويل

 رفلا تاتقيو ريطي لازي الف نا ربطال نغم ندل نم هنكلو نيدائَحلا ىفاو

 مقفأت سلو ردلا ريصت هنا اورك ذممأالا | :.مالا طققسإالهناو شارفلا هابشاو

 ط ناىف هجولا فرع ءأ ال تنك ناو ىنيص راذلا بحاص ربخ ن :رع قطنملا بحاص

 0 م هلا وأ شراش وأ لاخلا ف عر نم ضمن

 5 الأ نه نوكي نأ نم ر ا املا انه يلم سلو هنم برف الو هيضوم زواجي |

 ب ايوا نرطا نم ااا فيكف عطاوقلا ن ناك



 )ع ل

 .. هنا ىرخأوهقذب مو همشي لو د هررملام با تسلا ل يل ارجل 5

 سلو ليوطلا فالتخالاب الا 1 رمو هل اش رش ريصل 7 هياجرو هرآقنع هنم ت

 نمر ومأألا ركنا تييلف للا فرشأ الد 0 5 ناقمامطل, ءاوهالو رب ولا ءرطول

 شا ظ ْ عدلا قس ثلا وأ لاقو اذه ركناف ةهلا هذ

 نسيط| رتل نطو كريغو يرش 0 0 نال

 .سيساتو ريق 0 لازام # هل لاو هيحام ا وا 3

 سومعم نسا يف هقلامح رذص #0 هي ليم هارب مر 3

 سلب كام يف هش عملا وأ ذيا ناياس م تاكدق

 دود طا رام أ 1 تاءطتم ةدع هفعاضأ ف نأ د اذه ىفان 6

 ههجبسبسل مح ع )مترج هو سس

 1 لت 0 1 0 مطولا لأ أو قحالا

 تيك |١لاقواذده نيف طر دادقو يضلل لعاسلا الو ريكبتلاب

 رئاط رسث كلنا ريطلاف ينطنا , 00 لقناة

 ناكو يدزألا رملا دبع نب ىدنلجلا جملا كوم ضفن سعأ يب ادللا للا ودأ لاقر

 ْ 4وعطاو؛ بطحلا رش هوشإو ها لدعم هلو لاقف ةدجرع ةياهاجلا ُِف

 ىف تاطخأ ينزولا هل لاف ىنزوخ ىلا اهمرقو رعد اهاوشو هنحر داصق 0

 قزوللا شياو ثطالا رش ةرعبلا سيلوريطلا رش ةحخرلا ىسرلكلا»ب 2! ارمأ لك

 كاملا ينأو لعبت انز دلو ايطبت اهممّأطاو لفدي اهوشإو ةمون هل دص نكلو
 ةخرا لع ىوذ بارئلاونايلعت نوكي نأ هيفكب انزدلو ىلا جاتمم سلو لاَقف هر
 نك امألاو ةديمبلا مضاوملا اهضيبلا سمات ةجرلاو دغأو بارغلا ن نم ماظعأ ةم

 لاق أم كاقو لا صب و 0 2 كلذاذ رخصلا عواسلا هعمل لايجلاو 4 3

 ' 1 نناشا نإ



 2ك 0
 [ةيفح 0 ناب ىلوأ مث ه  قح لك يف قملاب لوألا

 ”وراقلا هدح هدج ناكن نموذ * اوم نب زيزملا دبع هونأ نم

 ا ترد ن عاش ىرت ىف تاكو ةانبلا :انلاومأ در

 أف هدلول لاقف اهب : . هل داؤ ةنواعم ن :.م ةضلرفلا مآشلا نعأ ن« لجر باطو

 لو م ضيب دا 0 1: وز نا 1 تلاع ةواعم 00

 هبط يف يفض 0 0 اعفتسيلو ةمتنلا مضاولا ىف وملا يف اهضيد . نال 200 نم

 2 قف قونالا ص كفل يندم ة هنكلا و اولاق ملم مل ةيواع» نا ٠ نظأ انأو

 00 نا لوق امأو قوقعلا قلبالا باط هدجن ل الف قواالا ص

 م دريسملا ىننالكب انسلامن د + اع رار دفان واب يشع

 0 - دهدملافركك ل جرهداؤنو 5 ةرش اذ ارراط هتمصأ دق

 ْ 0 ئث لكو ماجلا ةروك ذ نال دهدملا اذه انع نوكي نأ الا نوكي دقق

 ىف اذه نع سلف دهدحلا فرع كدارأ نمو دهده وبف اعدو ردهو ربطلا

 0 0 01 ماها ةنفرصب ىف عا ثلا لاق

 دا هتضخ دادل 0 5 دهدهأمفن 1 ريتسااذاو |

 هتكرتو هلل ميمذلا تحوزف ميمذ لجد ا« .طخو ةأرا ليج لحجر بطخو

 العن 00 و 5 ندر * ين ينو ام ام هللا 0 الا



 هبح م أ هيلا ع 00 لك أن لاقف ةاقاو نالمجاو براون تايملا 0

 دهدملا و 0 3 ةلسئلاو هلا ناتق' ال

 « شا (هللا ف لوقلا 0 ١

 - ناريطلا ديدش هناف ريطلا ضرع نه رئاط هنا عم وهو رئاط ش *ءامجلا نا كلذ ل
 ضوعبلا ن م ا ةيعط لوك نأ زوج الو 4يق< تاقتلا 2 ءا را ف | يف ريك

 ةياطاس تفو قو ءأ وهلا 8 0 تقو د فأل هديصل الإ 2 * رفا ن 0

 وهوديصلا َْف قفرو نأ نسد>و نم هد 0 نيو ناريلع 0 1

 ناكدشأ ناك الكوبي شار الاب هنأ ريطف دل>و مو هانا ش ارد 0 هلكش

 7 فرعض 0 0 ةملظ 0 دم ال هنأ هبيجاعأ 1

 هراظان فعضل هرمون نال ا رام را 0 هرظأن ا 0 ا تت 0

 رصبلا ةدحن نيفوصوملا لويعل راض ا العلا هلا نالو ان 1 |ءوض قع 8 كى

 : اقرغمو هراظأن عاعش اعدار نوكي هن هءاهذو هلوصأ جرخ ةفلأ 228 س قل عاش

 تق 3 ملا ميلا و بسكلا ىلا جا اتحاو كلذ مع ايف ارامالو 9 رعضب هلو

 | نا امان و 0 نم هبف نوكب ل

 1 | وهلا ىف ل 0 كثقو وهو 0 0 ا | جبه ت 1

 هسا الا جر ونا ويملا ءاند همعطو مطل 2 ضوعيلاف ابقأ أر رإ طو 5

 2 اد مهو هقزر وف كلذ ري_صيف قزر لاأاط لع فزر . بلاط عتيف ملل

 0 رم ةحوسءملاو قاد كسلا نأ ا و .جاعالا ن 3 شأ امانا يف هلل 1



 0 فقتل

 ا

 ملا وةرملا 1 0 و 0 0 0 1 نك عد 0 تارد 0

 ماما عانوخ نمو . اهدلوب شيفا اهلا قا ند نم غلبيو لاق ٠ ظظامااو ةقراو

 ىوقيو كلذ نو ئوك و ريعأ يو هتممرأ ارو ايش هيلع تمضبق اعرو ماج 0

 ظ ءددلا وبأ ردم“ لاقو ربطلا عابسو كر مهاشلاو مام هيلع ىوش ل اطمن

 7 7 رم شافخلاو |هنيب تيفاع اهظءناف اعيج نيدلولا اهعم 0 0

 اح نانسأ هس هيفو موه 00 عابسل | رشات نيد اهف م هلو ةطورخ رانم هلس

 ذإو لطخلا كنلا هن نم ناك امالا كلفلا 000 كيلا فا رطأ ا

 'ٍ ل عون يأ تفردذ ز انا برو تف سا هن رئطت 1 هياءتضعو خرفلا لع تضيق

 2 لعفت 0 0 اضع لدمج - امزا 0 كالذ نوكي. ا

 0 فيألا نم 0 دسفم شارلا نجءئم وهو جرخل هنم

 ْ 'ةورذ ةكرتاب يجاعأ نمو شافخلا بيجاعأ نم اضيأ اذبف فذا+ اكن وكينأ نا ريط
 : ازج درسا 8 و ضايرلا 1 وناصغالا ىلاعاو لخنلا بالقاو ىفافلاط سدو .

 ل سم تلطت 000



 (ا57

 تسأل ن<و كا ايلا 0 حل شحوا ريغو ذم الو ةليفلا دح - زوجتو رمل

 وش ل نغاب اذا نهدالوا ناو تارمعلا تل 2 شيفافخلا نم 0 ا 3

 ربكللا ىلع محشلا لبقتو مستو متضت | نأ اهيجاعأ ن نمو رمّقلا ءاينض ىلع نهراصبأ

 00 ف هر الك ةيقولسلا بالك | نا نطنملا بحاص م زدنو نعل لو 3

 و نوي ام 0 مالفلا نأ ائملَع دقو ادج بب ع اذ_هو ةلاضاعمل يح اهل -

 نأ 3 ضترباو ريكد ِإ هعطق ى> كلذك لاو , ا هءولب و دنع ضرس مسك

 نم دحاو رادع 4 هش لع اعووش ةدحو ارعذلب و ابكاردا ندأ م نم ةيراجلا 0

 ىوش كلذ دنعف فصنلا دح ةأرملا تغلبو نارك ا اذاف نهتماع كلذك ةدإ رالتلا

 نا ا ا ىلع صرملاو ةوبثلا ناطاس اهلع

 - مهاف ش شيفافإلا ىف ءاسنلا هأي .ثاو + ءاسذلا ل لوق 0 هدد لالكو# هوو رابدإ دعو

 ندد راح قيوم عمم ى مح هنط نم هئس عزل ل ي ملا ضع اذإ ش املا نأ نومعزب 0

 تذلبب تيا ىلأ لوقلا كلذي اناعأ د هبرق نمىتش>وو شال ندع نم قرف ىغ

 ىلا انفلب اذا اعيش ا 51 0 ىسع تافارخ ههبشو اذه يف ءاسسنلا ءامارل

 3 لوك اغا نمو لدللاب رمهبلا د ةأن نوري ام عدرالا تتاح ريطلا نمو د

 ريصبلا دز ناسنالاو لطاب اذيف لدللابرس ارخأ 0 ورؤنسلاو ة ةرأقلانا ماقد

 سدلو ليللاب ىمتا ا ؛وأنو روكش سرغلا م الاب م مهتم سعب 3 يذلاو

 .اقهب الا تعءس ام ديده ليالب رصبب ال نأ لاقي هنأ نم رثكا مسا برعلا ةذا

 قذعلا ةءرقم ةاببملا تناك اذاو أءيج راهلاو ليالاب رصبلا “ىلا هنا شطغالا

 ءاسنلا ريغ يف يممصاالا د دشنا و ءاربج | ليق رضا ةيد دات

 .ينينت ةليع نمالو اراظل تررظأ اذا اولأتال ءاروج ظ

 تروطاا لوو عيطتسنال ىأاو أنالهلوقو سمشلا ىف 0 ىدلار مجالا نأ و 1

 قعصلا ضم ءاحه يف روصنمنب ىكلات و هءاسندب ىنمإ لاق رقفلاةليلا ود ةربرظلا فتر درا

 شيباحالارات نم كىصاصتقا ضيك * ةيئاغع : تسيل ينأاو يتبل 1



 0 (اةىذ -
 شويفافخلا ضامتاكنوضمغتما * اولعف 15 ميبلاوم 1

 .دمخن ناؤورم وهو قمقمشلا وأ لاقو

 ىراد ةرصيلاو 3 د : 2 زاوهالاب نأ

 ا رو يلهأ ثيح #3 لي دع يف

 . راع ااه الا يمك بأ الشا اك

 ظ 2 يىلغتلا لطخالا لاقو

 0 يف ةديولا هنا دازلا لع ىب اذا | بح 0 ربغ دقو

 1 رجح نمو 2 ل ههد>و نم بم #  ةئيع كل دن ه0 حبصيف .

 .ةافلا نو: :هلهوزخالا ىفاولاقو ىرثا6أ +س مخجاو شرفا م لأ اولاقو

 ١ 7-5 11 لرش او مدتو يي رخل ىلا ءارعشابأ

 ْ باعث با أو عوبرب راقظأو * رئاط ةروصو ناسنا ةدإ+

 لقد 3 ا 0 دع نع يفوأن ةرارز نع ةدات ةاثندح لاق ياوتسدلا بحاص ماشه

 سدقملا تي برخ اذاهناف افلا اولتّتالو حيبست نومي#ت ناف عدافضلا |ولتقت ال

 ةرارز نع ةدأ 3 انندح لاق ا نء ماع ةرقا ى > رحبلا ىلع ينطلس برايلاق

 ذخأي ا رحبلا 6 نذأتسإ هنإف شافخلا اولد ال ري نب هللا دبع لاق لاق وأ

 : 3: و لا مين ناف عدافضلا اولتقن الو قرح ثيحسدقملا تيب ران ءؤطيف هلام

 ا هيلع هللا للص هللا لوسر ب لوَش نسألا تعمس لاق يث رقلا دعس نا

 قت ' اهترجش ىلع يهو ةبامرلا قات فاقحلاو لاق م د والا لتش رعاو اءاوطولا

 06 نءذامرلا نوظفحي مثو هدحو رقلاالا عدب الح اهف ءيشلك لك أيف امنع

 : 0 ١ يزاب ايلاو 10 3 ا و نيها ب ةقفاوم ش :فافخلا 1 وطولاق ةليح لك



 « ناودملا باتك نم عبا ١ رجلا >

 ٠ لقلاو ةرذلا ىف لوقلا .

 | ريزملا ود رملا ىف لوقلا ةلجج باب ١١ ش ا

 يطا ركذ ىل لو عج 0
1 1 0 

 ١ تاممحلا بيجاعا ندو 0 ١

 > ضرإلا ششاشخ تا ع 7 1

 ةيحلاب عنتملا يحال و ةيهادلاب لّدرال لثملا ب 6 نم ب باب ا »م

 ظ نيب رض ىلع ريطلا هل

 ْ ١ يف لرش م0

 والا نم بعأوهو رخا 0 ٠ ا ظ

 مس ضييا نما قتشا يخلوقلا 2” ظ

0-٠ 5 



 دمع



 مد باتك ظ عدارلا ٠ نا 2 1 0 ظ 0

 ارا
 د ركن 3 3.

 .ر موف ةنسىفوتلا ىرصبلا 00
 وه نايكلا اذه ّْ

 <« بردا < ىف عماملاو بالفورالو

 يللا هلا تاخكونت 006 ا

 اوم ْ

 ْ 5 ةطرفع علا قوقحال ْ ٠

 2 ببب--ب-كبكبكبك

 ف



 ل اددقماول 00 ناكما تل س 37 ةلهملا ل ف 1

 | فيصل ( ف هاا 0 ىلا نوط لع فاخن ملا اهرعأ تفاوع ف 0 و

 0 ديعبو مدلاهر ه 'َظ 1 جراما ضر لا نا م و سوسو نفعل

 ل كلذ ن "م 00 ا مار 01 0 نم ا ما تر تب لا 0

 ئ 00 كتتاكأاذا امأف افا 0 هلكى ملا َِس ىهف ب تح 2 تو 'ىدن



 ١ج
 رد يص 2 هد حاولا هذ نم طقمستف دا را ةيشلا 0 ندع 3 دا ملا ناسنالا ْ

 ةرذ لبش ١ 3 . الف لزلا كلذ دير 10 رع ىر/ ا

 تغلب كلا دعت | معا اذإف اه رق ادا و أماق لوا وأ ,ممورتف ةدارملا 1

 ع هلم نزو انف 0 ا ىلع ةءا رملاو مل 0 مث م 0
 معا مو تناقل ساشنالا عسا ففاعضأالا كاميضأب ا را ”ارارص هقعض نوال ان لح لع ىو ناورللا نان * سدلو ةرم ةئام نم رك

 ١ ها نما اح وص تربخأ ىتلا ىه تزجمف ةدا رملا لق 2 توات آلا نا لج

 رأأ يش 0 طقاورذ او 0 لعو اناق ل ريغ تلا ل 8 32 00 0 0 و :؛

 د و هلهأ ل ال اك اههايشإل تناك امنا ةدارجلا نع .ابعوجرا ف

 كلذ نم رثك | وه اع ىلا دق نارقلاو ضب اهتخأ ,ىلا يحوت اهنا ركت كلبا ل

 ظ ئ ظ جاجعلا كا هور لاقواف

 لقت مالك ا ربع م ل تتاماسلا ل
 عنكا ا للا اهيأ اب ةلكف تلاق 1 ىداو ىلع اونأ ايف ,لامت هللا لاقو.
 ادءزوأ“ بر لاقو |[طوق نم 2 1 0 5 نابلس ظ 7 :

 ابيهم 0 د قاع املا ٠ نيد 0 0 ال وقو انام انك أ اهل .نا كلذ لبق فرع!

 تالا اهلا ل را هسم# نإ 6ع ةلأ فلا نا كلذ لو ةيصاع ةيلطمو يب ةرومأمو 4 1

 1 ا 5 0 0 000 ةرد 00 0 0 0 0 01

 : 3 كد لوف 6 ام ةءاسا مقا كلا ةرذ اهاملتف 12 ةغراف اهرجح نات



 00 1 ظ

 : ظ ١ ةركفلا ىلدو هنورلا صقانلا ناكملا اذ_ه نم ةهشلا ةيلع تاخد ند ناو

 ىلا اومن ناىلا سان ٍج و ةعيبطلاو سنحلا ىو ةزيرغلا يف ةليضن محو سان مثو

  ليهد وأ لاقو ع ن< تار ل ةرد تدرو ول ىتح ضرغلالوزو غولبلا

 ١ رايدتتماف موناا سمأو #َ ًامنتك اف ليال ذه رأ

 امني دق نويزلا اطو> * ةركسد ط سوبابق يف

 0 نادت دا كلضرلالا رع
 ادلع مونتل لكأب « الجرس لاف ىريغ دنع

 . امظف الكام هاراو م هاكات لت كاوا 0
 0 : 0 0 كلذ لثم ىف جنلا وبا لاقو

 ظ 0 ' هلمرحو هردس اتا رضخاو » ةليتس حايرلا باسثن ناكو

 د تاوعطرا ضولا حبصأو + هاري هعاقألا ضناو

 ” اورد كفداس رح متلو هله ميلف ملل نر رفصأو

 . قفا انس نوذ 0 ضفتاو *« هلطنع ءاوس حدف نعقشناو

 ل اهتم - ليس 0 نع 0 « . هلقين راطف 1 فنكاو

 00 0 تارتلا كالذ 0 ةنرق هريغ ل 00 ةموث رح 8 ىهو ا 0 ند

 ا لبذل 2 وأ لاق نار ام !وعتبس و .ضيبأ وه نزالاو نزالاو ناو 0

 ْ ' ْ . لبقم نبا لوف 2 امش ةلقلا ت ٍ

 3 بوكر . مم * هربظ يح راجنلا مك
 ' : 0 5 ميل نا - و

 روك تايكلاو سد م « اروط زمر راء اوكلم

 ملا ضعل لع رذلا هللا طءاست ىف ىمصألا لاقو

 : نيب مراد دقع د < اوسمافننييوهزا 0

 7 ْ لوطشإه تاز لا د اقيمعو ارزاف هللا . طلس



 كس 3

 ّ رونا هلا دش لظتح 4 ميتا رفاسلا و زاقلا عب 0

 هنا لهأ نإ لاقو بمانلا لغد نع ذو ذ كلذكو رذلا نم نادم نان ظ

 كلذ يف تاصلا يأ نا ها 535

 ؟ ريم دتلاو باذعلاهارأو + اع رذانطا قا 0 00

 م 5 دا جلاورذلا لدا 0

0 00 

 مهفريطلاو سنالاو ندلا نم هدونج نايل ا 0 هلوق د 7 ردا

  هناكفلملا ىداو انورعم ىداولا كلذ ناكلاق (لؤلاىداو لعاوتأ اذإ ىتح نوعزو

 دقلو ثدالب نع مالا ن م ةماتاحأ اعر( لولا ىح )نوكيناركس كيف ناك

 تح ا 0 بج مزدأو ب بت 8ريعش تافف“ ركك ل مأ َّ

 ماعلا ل اهلا ةريثك ضرأ لك اولاتف بانعأ مكل تناك واف بحي اجو بي ط

 نك اس٠ ةرجلا كان لعخل( م ركام 0 لفل امأأي ةلتلاق )أر رق مثبانع انعألا اهيف

 تنرعو هل عدا مد مكنمطت :ال) لاق مث كلذك اريمسل ب برملاو

 ناكو نيمولم متنكو نيروذعم اراك نورعشب ل مهو تاق من دنجلا لق ن نم دنجلا ظ

 ايفريمواهدي دقو اهروك ملا( 0 اكحاض مسبتف) ل اةكلذلف كيم دل ْ

 لمع أنأو "ىدلاو لعو "ىلع تنحلا لإ كح ركشا نأ ينعزوأ بر) لقكلذ

 .طبضاو ةرذ نم فطلالاقو لاق(نيطاصلا كدابع 0 1 يناخداو هاضرت الا

 لاق برعلا .ةريز+ ىف ةفورعم يهو قاسال ضرع ةحرق اضيا هللاو لاق ل

 ها

 .هلوق اماف ةرذا نم بدنا

 م ولكلا اندنال ١ ملعر ه«.  كلادلو نم ل راسم ول :

 .ةعاشلا ل |.« وه اعاوا لم نمفرعبالا مم لوما نا ناف

 امماب نينيبحلاب تما ىلا نم » .لزانم ىفاصحلا ىلو> ظنت 20

 (بابشنبانع برج نبا )منرالا ك1 لوطابةيبشف اه راثمامملا ىلوحو لا
 1 هياع هللا لص هلل لوس نا نساع نإ ني دج نب ها دبع نب هلا
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 را دبع 00 ( امو د ةلحنلاو ةلْملا ن اال عبرأ د هم لاق

 3 ' نمرلا د ع ىلع لوم ند ِن نمل اندح لاق ىدوعسلا هللا دبع نا

 دقوأ دقو ءاذ هتحاط قاطناف ل سو هيلع هللا لص هللا 1 لزت لاق هللا

 ة 00 نسال م 00 ل“ + رق ع

 سم

 م

 ىسوم 0 ل د نإ ةفأ نع 1 0 فوعو 0 نسر اعمل

 نااأبألت ىدلملا 0 نإ هللا 0 لا قىح هدام كك 00 نا 00

 لا 0 ل 1 اذاف ل نوت 0 0 ناب ءا اال نم ىف 3 0 0 ةيلع

 نب دوءسم) للا اذه لجا نم 0 ل بيجتسا دف اوءجرا ىنلا كلذ لاَ ءامسلا

 م , ناياس جرخ لاق يجابلا قيدصلا ىأ نع ءيمقلا دز زامدع لاق ( مادك

 0 | ىلا 0 00 7 ١ ةضلتسو ةا كر 0 قسقسإ 00 ةالملا 0

1 
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 00 هياع يلا 00 د هلا كحد 0 0 0 00 1 1 ١
 ةردأن 000 ريغ نم مرش: يس لكو ة هبد ع ةردأ ن ندو يمصلا مالك ن 34 ءايبالا

 نمرادقملا كلذ فرظتسا هنا ىلع يدنع ناماس مستف « كحضإ وبف ن ذونولا نم نم عمد

 ةداس"ي ل 2 1 لوقنع ه هتلاس( ه اجيلاوبأ لاقو) ىل وأتلا 1 0 ْ

 .نقبتسو اهتءامجم ندري رحجلا نم نجرخم ىتاوللا |متداس نا نولوقب لاق رذلا ىتح
 ريهز لاقو نوماعظ ن موه يذلا م 1 3

 مجلم 3 رو نم آ ىودع #«* قا ىتجاح ي تأ لاقو 0 000

 000 مققمأ 0 رام اتحمل مق مر وِ عزفت 0 دشف 3 0 ظ

 .نمهعنع لقت هناسأىف ناك اذا ةسيح هناساىف لاقيو لاق لفل ة ةنرق 0 ءايلملا ضع لاق 0

 نم لوكلاو ةلكح هناسل يف لق ةيمجعلا لبق نم هناسا يف يذلا لاك ناكاذافا نايبلا ١
 0 هرخضو هج ر> دنع هحرا# فالتخاب نايتس ! توص هلل ن ا ملام هلك ناو ىلا ١

 ا قرم كلذ نغو لافا ديعو دنع وأ دايسلا دارا ذأ هجايه دنع 1 هوذا م

 ١ «لعتسسلاو مهظ الأ روص تفاتخاو سأثلا مالك رثاك هلام ب هع نأ (دنملا عدول

 دملا يفو هدشلاو نيللا ا رد ريداقمو ميمالك جراخمو مهفرعم عاسنا 1

 . مهظافلأ فيراصتو مهرطاوخ ترك م#ئاجاح ترثكلو مهناجاح ترثك ملقا
 اهحايصارمم هوأ ةلمو 3 0 0 اولاقم مقره« عاسلا ردق 2 تعسا

 احابصو هجوكلذلو تاب هاالاو انارحأ تعد اذا اهحامصو ة ةروص كيذلو تر 2 اذإ

 تلق الف. ةروص كلذلو تعاج اذا ايحايصو ةروص كد متطال اه اهدالو وأ أ تعداذ اذ

 ا" ب انف كلت اهاؤضاو تاوضرالا جراخت هوجو تان تاجاملا ه كوع وو ةف رمل 1

 رم ناك ام.:إلا ابيع هيب الف دخ اوس نورك ان ام ءايشالا نم .مئاولقو ١ مالك

 امنافلعتو ناقاو تاراشالاو تاكرملا بورضإ هاف مش ام يمتنمو ابلك

 الو رادقملا كلذ نع رد الام ةفرعملا م ابعمو ةريسل ددعلا ةليلقو ةيلج ة



 7 "هلم لأ 0 اس ل

 !َ دقو لكشلا اذهناو با ن 0 ا١ فانصأ ةنناعد نم هل نكي ملاذا

 الا هده نم ا تا لال 0

 د ْ ةيؤر لاق ةمدانر د

 ا يتاوأ * لسحلا زم ترم يتاوا

 0 لكامل تاع رع
 1! مام - .ىف ياهلا هل لاق ىذلا وهو ىمرتتلا تزد ند سابعلا أ لاقو

 07 0 ور.ك ديصتلاو زجرلا مج عمج نم دعإ نمث ىتامعلاو اص نب كيلادبب ف
 0 اعلا لاق#ريغو م جنلا ىباو افطخلا نا

 0 0 0 ما روم د فرقنا لوملا لوقرلمإو
  داوللا وه داوسلاو 4عد] اونا مس نا توض هاعانل 0 : ىذألا رذلا لوق

 را لذه را 5 وبأ لق داودلا لوو

 9 ا .لرعألا كلا ىلا تراظل ىتح # ملأ مف ١ نيبلاطلا امنع ت وام

 3 0 0 + تلو ن ملا لاقو'

 . اهرا دقو“ لد هللا كنع تديشو .# تدحو حادقلا اذاتد,شدقلو

  ًاهرافغ تدل مدل لا نول 0 2 م روع ةنلوأ تاذ نع

 7 1 وجم ردو هيسفل دغنأو 00 سعاشرلا ىهدتلا لاقو لكحلا نا 2 0

 نيفوروم ساغل يا ن*

1 5 , 

 00 نبا ماع جالعأ ةداغلا #0 0 نيا ايإ لكحو محي م ظ

 0 فملا او فاظااو رفاحلا تاوذ لثم مجملا تا لج م تاروكللا نيب لصف

 ١ لف !هارفأ نم حيصت تسيل ىتاا لاكش لاو را ىلعاو 01 رذلاك لكلا لعجو

 1 .:نع 1 نام 5 اسا رسدل هللاو ناك ى د هنف لاق م يذلا ذل درفلا صاخ ذكمون يل

 0 1 يانج طاطا دقنأ ا 1 ل يع ذي لاق بارخألا نعرب# : كىرا صنلا



 مل

 0 ن وأو

 اعدسج ايلوت ءالإب تمصت *« اهرشاوت راع مده تاذو 0

 اباوت ىه امنا ىم.صالا لاق عاذجالا ىلا بهذو فحصو اهدتفو ةمجعم لاذلا

 دز وأ لوش عدجلا ىفو ةروسكم لالا 1

 , عدج د ورع كيرطي لأ ن 8 ابعاظن 00 مف اهاقتسسا مث

  ىجش لا ءايزح نءا ل ون كلذ ا

 ا اعدجالو « انخو اعدج العم 00 00

 رويصلاب تتش و يدسادلا لاف حيي وهو ملكتو هنوص ام مفرو هلم

 هيسرافلاب ةماكلاو قوبلا لثم ؛ 5 روشلاو بصا و لسقلا مالك ملكت ٠ كش

 هيلع 0 مهنم لجر مالك مرحب نأ تولاخلا ناو ذاو اذا دوهبال نوك 2

 ارو قيلئاملا 0 ؟ ىف هعاقلا دودملا نم « مالكا ميرحن ٠ سلور

 لاملا امرذي نأ الانإ |امهدنع سياف برض الو سبح مالسالا راد ىف امك الدو

 نم هل ىذلا ردقلا عظملا لجرلا نع لفاغتب ام اريثك قيلئالانأ ىلع مالكلاا 1

 1 دنع ىدايعلا نوع مالك مرت مدق ندخل سيئر ونايط ناكو ةيحان .ناط

 لياخيمو ليفشالا كرت امو نملسيل لف ل فاحو هدعوتف ىرارم لا ذاذلا

 ناكناو لت , ىلع نيمداسملا ناعأ ن نمل أ مهكح فولاونمو 00 '

 ىف كلذ ريغ ىف ممناش ما دقو هيف مهنس أو رت هول 0 هينيع اولمشس

 ةعيبر يبأ رك لاقو كلانه هبلطاف هدرا ناف ىرسهنلا ىلع ان

 اردد نعرانا 0 نابل * اهدإج يحاض قوفرذ بدرا.

 او.ساو امم نونتكيو ةليمو ةله يمسإ دقو ترذلا نع نوكي 2 "5 3

 ةبض نا لاقو فيسلا رذ وهو رذ هئتم ىف فيس لاش اهو رذ بأ ل رذب

 رتبلاو رحنللاب ن #* اتفلا عم ودعا دقو ٠

 0 مزحلا وت ده وانك ىذو

 رذلاك هينتم ىف حش ةبضاق 0

00020 7 
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 5 0 8 2 ع

 ربشلا ناش ين #« ةيرضلا رسعا دقو

 ” راخ اسي نإنحرتو < ١ ارارص اهيمرترلا داكت 1 لاقو
 - راغصلا رذلالق بعربو #« اقحليق 'ى ؛لك بس#و

 ْ : ظ فيلا ٌةدَص يف رج> 0 نر لاقو

 ..البسافاد ربفاخ رذ جردمو * ايدلا عب للا تدع ناك

 . الصنم تءئأو لب أىذلابى فك« هئالج نيح دم) نم ةحفص ىلع
 7 هذخاف ةنيهج نم ةقرالا نم لحجر هان , ضعل ةفاع نب ليدع ىل بطخو لاق

 هنطل .ةوشح نما لكاف لقلا ةيرق نم هنرقو هطقو بر هتتسأأ ن نهذو اطاق
 0000 ْ ْ 'ةمراوذ

 : + ارك تدب مب ةطلدم همي الو نحل ةيرقو

 0 0 هزل تلاك ايبكلو ٠> ىرقلااهدتع وتمام اهانلز
 0 ةماتلا وأ لاقو

 ادرك عورتا لج هل .بغأ ابهرادب ثبغأ
 2 اوه 0 0 2 2 م

 00 هر هن .اولم ام ردعم # تععرص نك اهدا ع ارزا

 م لمقال توتسا اذاو
 ْ ” ةيطع انذ دقف ريظإ 0-0-7

 م ْ طل لانو

 00007 هطس اال ءالول ع مد رخال ملا كيك ل ومو
 اودار اذإ 0 0000 ىلع يلغ مان ا لوق تارعالا ضعل ثءوس دقو لاق

 30 رذلا ةوق نيومت يف روث نيديمح لاقو مامن هنأ اوربي نأ

 ٍ .. امدهجرادم تا |هدلج ىلع 5 راس رذلا 0 ول 3 كيدودم

 5 0 0 2: لمعي ن نو هرب - ةرذ 1 م ل نأ 3 1 هللا 2

 0 د رذ 7 تااق
0 5 

 و رفاح هل حانجو ْذاف



 0 تفقو فل املا ة هنرق 2 ا 2 كلذوا ءلرذ و 5 0

 ةضرالا تدسفأ اكرو اولاق ة هنوق ةدا را ةورشلام ان لغلا كلذ ند اتق : . 3

 كال ىف اويشه يديك .الو م يد اك تاكأو م را انم ىرقلا 0

 ل نألعو اه رخا لع كي ىتحةضرالا كال ع لح ءلاكلذ هللا طبسيفق دمتلا 0 : 1

 اضاأ لذنلا تهذام ا 1 اندعت ةضرالا نود هنا الإ | يذأ هل نوكيس كل كلذ

 ةضرأألا كلت نأ مىشعد متزوأميج نيعونلا نم مدالاببتل 2 وح ىرذلا كلن 0
 العرمتسلا| سفن ةضرالا نكلو اهل لثا لك ال اه واف 0 والع لزتبا !

 .«لملابو لاق مايالا قلعت مرسغمو اهددع حك نمتنلا يرب اهم ليحتسأ امردق

 ظ لمتلازومسإ ممو ددعلاب رخش اهدا داع 4 اول لم اوءاج لاق للا ش

 اواو + الاو وكب اهدحاو تالكلا نودي مثو نادب.الا أ ةعو --

 دق 0 ةدنعال تاب لمتلا كذا باب كَ نمو 0 ويش لع وبكل

 هبطع ادد دقق ريطب يح * ةحئجأ لمالل َت 0 0 0

 دقورءشلا ايهاوفأ ُْق ناد رفصالا ا ,ريكلاو نار اعدل 000 ءاوفأ ف ظ 1 ٠ .لتقتو امناريط لاح فب اهداطصت اهمال ريفاصملا تبصخأ كلذك لبا لا رأس
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 4-5 ريزاخلاو درعا قف لوقلا لح باب --

 امو ءوش لك نود اعتملَح لع سانلا يع فيكو ناكفيكو خيملا لبوأت فو

 00000 دما ويلألا نياق اهو ةءومذملا [طاصخل قو ةنملاو ةريثلا قم

 ا يرورزع تارذ دقو دجلا ىفو مذلا فو لضفلا فو صتنلاف اعنيب يذلا
 هلاو بئذلاو بارغلاو دهدهلاو لحنلاو راجاو باكلاو لملاو رذلاو ت وكلا

 2 ا 2 .ةجمنلاو ةرتبلاو رناصلاو دلل يس وتلاو رقللو زينملاو لاغبلاو لدملاو

 هاو ءاذبلا فو نءهولاقو فعيضلاو ةلذلا 00 اعش ناحل 0 2 نونلاو

 را امللقف (اقوف اف ةضومامالثم برضيب نأ يبحت ةسلال هللا نإ 10 زعهللا لاقو

 ادعأ وكن مادحأ خسع مل العو لج كلذ عم وهو لثل أم برضو اهرحو

 وعدت , نيذلا نإ هل اوممتساف لثم بر ى سانلا | ,أ اي ) ىلاعت لاقو ةضومل مبثاظعو

 هنمدو ذقنتسإ دانت .بايذلا لح سإ نإو هل اوعمتجا ولو ابابذ اوةاخم نل هللا نود نم

 ندع ذا هفعضو ه راكلاب عوض وملا اذهىف لااطلا عت انإو (بولطملاو بلاطلا فض

 لج هدج / كلذ عم عم م * بايذلا وهو هنو تما ءرثال بولطم فعض نع هفعَص

 ندو لدف توب 01 تل توببلا نحو نإو لاقو اابذادحأ خس هنأ رك ذ العو

 قإ لش ملامغإو لياقتلاو ريصتلا ىلع اليلد' لولا اذ_ه ناكف هتاخ نهو ىلع هت

 ثياب هيلع لم نإ باكلا ل .؟ هلثف )ىلا ىلا لاقو انآ اك د دا

 و هئاذنو هعرسذ نع رابخ لاو هعابط مذ 0 كلذ ىف ناكف ( (ثببان كرت 5

 ةرذلا رك ذو ابلك قادعأ ن ل لف و هذخأو 1

 ذا ناكف ( هرب 1 2-5 لاقثم ' لمعل نمو هرب 2 ةرذ م نف) لاقف

 | رآ 2 !و قاحجرلا ةلقو نزولا ةفخ قو هلتلاو رغصلا يف تاياغلا نر ه هنأ لعاليلد

 الثم 0 ا 5 1 7 0 0 ذا ا ءادحأ سم 1



 ظ 0 م
 رولا ا 0 دق لب سصش ؛ الو مد: هه كذب 0 لاق ناويللافانعأ ص

 ف ان 0 ل ( ريزانحلاو ةدرُملا مهم لععو ( .لاكف درهلار 00 ا ىلا داصخ ةدو

 ةلاذوهن وشنلاو حببملا نم ةيصاخشاو 2 رودصق اهلل لوح نكي. و لاح سانلا ب

 قردان أ ا:ءلعدق , كاذب ىلاعت هللا (عصخ النا ور نه 0 ريغ ينل 0 ' مل امس 0

 : محلل تقأو مهلا ضم ا نك احلا ةماعاو ل ايعثلاو ىفالا نأ دسفأو ىذاو 0 3

 مرو مهلعدنوق تح ىلع هل مهضفيوزجتأ هلمرعفد نع م ةلوص دهاد ل 1

 "ىف ةروص لف ةلادعأ ا خيم ىلاعت هرث لو مهف هرثأ هوس بسح لعو ١

 خلا ناكل داوأ 2 امهقع الو لأ امثتسالاو لادا ناك ولو ف انصالا هذه

 00 تا 1 0 5 1 قحأو يلوأذ نادرو و تان 0

 هتهاركو 0 5 00 رود عج ل مالا مج “2 قاهر د دق ه

 ةفاخالابو ريفنتلاو شاحنالاب مجر كلذ يف لما برض مهعيمج ةن .للأ ىلع ىرجأ

 فالخ ىلع ممألا عيج دنعو نب رخ ل نادال ىف هللا هلءج دق ام لا عبرت

 : سوؤر نأ نب رسم لا نم م مز ند ه لوق نم أ لوألا اذ_هو مال 0 عئابط ٠

 نوع ل يحوأ ايف دجأ ال لق )هيبنل لجو زع هللا لاقو نولاب تبطي تابن نيطا

 اقف وأ نو هانز مل وأ احوفسم امد وأ هم نوك نأ الإ هنمللا معاط

 ردا 0 رروفغغ كير إف داعالو غاب ريغ ر طرضا نف هدا دل

 ' قانصأ اهف أم ىصخأأ ي ىلا ةينالا هده ىف رك ذي لو خوس.للا دحأ وهو وزنا رك

 | كلغومو ك1 ةهج نم هع ل موطنا راصو درّقلا كلذ ءارو ام جانا 5

 ىوسو خلا ىوس امم ادقنم ىنعم ريزنللا ىف نا الولف ص راعملا لوتح م م ريدك

 ديديشلا تا ع 0 للك أوت وصلا حب ل و ل ملا ةجاج ..ورتخل ع قة نم م هيف
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  010101سف ن نم .ناكو ةورقلا لك أ ع نكت مل برعلا نأ سان

 ص سانلا نم م ملاع كا :ه ناك ذا هع ما 00 مهلا

 ل ف نوبغيو لكأألا دشأ هولك أ ؛ ةقولاو كولااو ءامضولاو فارشالا ن

 مو هنغ هنع رجزلا يف عئابطلا كيو هسفن نعى درتلا ل نألو اولاق ةمغرلا

 ارب ره وح لب ناكلا مل لبسك درقلا مل ليبسو فصاوتبو باطتسي ام
 6 ع |١ مل لكأ منا ىدسالا ىعاشلا لاق دقو

 10 - كلوا كناحو 5 هلهتكأ) ىسع فاي

 00 « همد الو ه1 تكلا اش ع

 هنكلو *ىث "ىث ن نم فأن يد و : ىلع قاع ل نا هلم لا كفاخ ول هلو ديرب سلو

 هلوق لدب لعج راعضملا الا هلكأ ىلع فاخي الو دح اهي أب ال اهيمدنع باكلا ناكل

 فق ال[ م اذهو. همرديف كلذ تذل د يذلا وه هللا نإ هل ُُك ا لع باكلا ن 1

 رظن كايف رعي ايف نيدلا باب ىف لخدن باب ىناذهنالهءضاوم مجهولا عب .شاالوهيلع تارعالا

 كلا ورج نا نولوو نو<زب اهف اموبيطتسزو سان بالكلا ءارجا أ لك أي دقو

 ىلإ اضهانو اشرف مادام مامملا خرشب هبشي اه لاجتسا بش اذإف ا ريتيص 'يث : نمسأ
 'نسانلا نم نافنص ا "والا لك أ نم ريك اامودتعنو ؟تسن نأ

 ا ارو لك أنم هل لاقو رودس تنأ هلاقب ىذلا رورغلا تلا امدحأ
 ءاملا غذا هرسدعو كلذ :لدف دقو ةلعلا هده هلك ١١ ذاف كالذل هلك ف رجلا هيف لمعإ

 .- 0 كوك ن 1 8 هءاطتسا|م ردقتسع 0 كلذ نكي موهتموهز

 هدواع هز رك. 1و ريبدتلا اذهربدو طرشلا الو لع هلك ا اذاف هن وهىذلا قو ماعطلا

 نوبصتب امرثك ١١ ماخلا باحصأ رخا . آلا فنصلاو هل ةوارض كلذ راص هدواغ اذاف

 هبضغ و هقنحو م 0 قدام اع رو مهما ىف انما ْن ذوق ى عا رينان_سأل دئاصملا

 1 3 00 ةرم كلذ لعف اذاف هذ ؛و هلتق ة عديف نءدلإ طرغمر ونسلا 1 هيلع

 وه اف بنرالاو لرولاو بضلا لك نم لج را رد قو ا اع ةوارض

 0 لاا ايس كلذ راق ي قتح 7 ندع | وأ 2 را ضعبل ةرم هلكأي



 موو: --

 دارا نواك ايال موق انه اهو انعا « ابيف تغرأ اوريص نا يلا لل

 تايالا بتيواكاب اما: تارعالاو ةئد تي .طأ اماعط فرعن ال ٠ نحو نيي.سسلا يبا مع

 مذ .صر وهلا ةددشو بيدرتلا اذهيبش تايحلا نا ةئسالفلاو ءايطالا ضع

 كادروا 2و اك ءاذغ وديع | اهناف هيودشمو ةخوبظمو هن لكؤت يعاف

 ور لق او 0 اننراكأب وه ه اذاف نهاوش دق ناذر> هدنعو ةيؤر ىلع لخد 7

 كافيكو كلذءابشاو رمتلاو نبملا لكان كدنعاب الدساس عياربلا نم ريخ ع
 رذقتلا ةهج نم تناك مو.سلا ةهد ص ا ف تايحلا نأ هل ناذرجلا

 نودحعل قاس نخ اعار نايدلا نواكأي ةبلاقصلا نم ساوودا م 5-1 ب 5

 سالو 00 ا ءالا دارجلا بان أ نوناعإو رب انزل خارف ن ا

 ةحلا لل عج ع قرف 0 بر اعلا حد نيبو ةيوشم تناك اذا دا, رجلا د ني

 خارفلاك ام |١ ةدو 0 براقتعلا ولك اي ع نمت سان عزدقو اهييطلا اهنيطو امنيا ع

 برض اه+ارفو اباك أ ًايلريبانرا 2 باطيف همدخ هجوب ىح نب لضفلا ناكو ن

 م هنأ يضخ غزو هب انطلا ىح > انيفوأ نام زتك دف ف ئذاربلا موو امأق نابذلا

 ءادجلا ابن نودتازب مهنإف ةفرعلاو ةرسكلاامأف هتريسو نود سار
 ا

 هداك كم ا ا نك انباحصأ نمو ما 1 5 0 7

 هلا هيف 3 ص أس هوس دوو اذ ىف ييرعالا» قادسالا فوج ف " ملا

 و 3 و نيا ن ٠م 0 ةعاطتلا نود اع 5 راقو ا ل 7

 حمش زن هيف ف ابحمش 1 0 ا ناديدلا 8 ا دقو 2

 ميلع لسأو ردع ف 507 لم 1 5 5 ل 0 0
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 غ5

 || 11111 ىف ملي ءىث فانصالا ءذع نم سبيو ( ليجس نب ةراجح مهيمرت ليببأ ط
 ا ريما اك ايشحوو 1 داهأ نوكي ريزتهلاف زيزانأظاو ةدرقلا مهن لع نأ نم ةعتشلاو

 ا ! اهلك ل بقت ة ةيشحو يهو دوبفهلا ناو باد الا ليش ال اءاكو سانا شاعب امم رينانسلاو

 َ درالدف قذتءو بامءلاو ؤؤيلاو قرزلاو رودصلاو نيهاوشلاو ىزاوبلا لبق مك

 | 00107, اهراك نا كلذو ةيرغ'ةلضخم دبفلا الضغب مث تايشحولا حراوملا يجد
 ظ - بادآلال بق تناكناو راخصلا اهذالوأ نم شحولا يف تمداقت ناو باد الل لبقأ

 ىثحولا ندنلاو داو اع جرخ غلبف ب فدا اذ ريغصلا نال
 57 ٍ هاك كل صاخب

 ١ لقي عيبا نك ناو كلذ فلخ لع اهرابك و ريالا عاب زاخو :مشلو ديصأ ريصن

 ( ةميعناكذاو هناك ىتح لاح ىلع بدالا لبشال هناف اياها ناكثاو رب ,زنخااو بدألا

 رو 11 لايك اطاتتلا هطقتلا ناكو ئذ ورح ذخأ اما سعإ نا كلؤو ىئذ عابط ىف

 ١ نع ان عت انفو هانعرإ اذا وف ذ اعيش كاصل ع وهو اهاعالو هو فرد

 270000077 نارعالا لامن | علك أو ابلتقف هل ةاش ىلع ادع سش الف باكلا

 ّّ بيذ كابأ نأ كاردأ نذ 5 اذ عمرو قوش اك

 0 اأو اوت تحولا دنشأ نم مث نيرشتحاو نيس اناك اذا تئذلا ورجو ىئذلاف

 7 امأو ناتءيبم اهو را رزتملا ن ءردغأ بئذلاو نارءعلا نم اهدمبأو راغقل

 0 برش تناك اذا ريزيللا نا كلذو دل ينع 'ىثل كنظاف هداسفإو هررض

 0 شف ربزانللا تلط امبرو تآلفلا ك كا” تبديشو :مايغلا ا تراه موق عايض

 دتشإ اذإف لوعم هباذي سيل هءانو بيرج ةئام ور ضراالا ىف ةيوندلا قورعلا

 ظ الو هنوديمالف للا م,ءايضيف 2 اعراو 7 .(ممينج يف ريصل نأ اون ءالبلا مهلع

 7 نم مهلاج ى يح اعر ناك ذإ عل دشأ هوءنم ةيبز هل رفحيا ناسنا بهذ ولو ِهنوذْؤ

 0 كلذ عم من * دسأ ادب نوكي نأ ناىنع ةميهبب كنظ امو اهداسفاب كنظ اف طف ريزانملا

 ٠ لجرلا لتق اعرف ا لق ىلإ كا تاودالاو تال الابو حالسلاب ريزانخال اوعمتجإ اذا

 8 ناك ام انثاك هعطق هلا عيش هاب برضي ال هلال ل_هدنب ل يذلا رقعلا هرفع 3 مهم

 0 كلذ رك داو سلا 0 0 ىف تاتقو ماعم مون لك ىف اولتف ولف



 (داد
 اهمرغأو اهسأو اهطرأو اعرجأ تلطإ | ال ةلالملاك تسيلو ةرذا رع ْ ريزانطلاو

 زوربا هدعبو كلذ لبق رجفلاو ميبذقلا تاقوأ وأ ةقارغإ را يف ىف جو رطب ادبعا ظ

 ردع دق هنأ حبصلا عمو راحسالا ىف اان هني ىف كراك ند فرعيف 'طئاذال سانا . 1

 اورضكالذل تأ ها ثالتو ناطرغلا كلت ىلا ايلحرأ مقوو اهرو صواب وصاب حبصأو '

 سيل ىاعثلا نا ىلع تامثلا ناقورو بارغلا رذح لثملا اوبرض ام ريزتللا روك لثلل .

 نا اذ ههجو مسبق امأ آو هنحاعل اناملإ دييكأنالو سواق دك الوب ا نذ غودلب 3

 كلذ لكو ريزتللا حبق ىلع تداز | روصناو مسج ب ' بذكلاو ردنلاو سالفالاو حبتلا ٠
 م حيبق هجولا جدسل درقلا ناو اريزنخ ناسنالا ال خسم يلا تايسالا 1
 هحبق ف ىلع شرا 0 حبام ر ا هحو 0 "تورفلا لثمللا 57 , كفن 8(

 ديعبب 6 ةراصف مم تءعصم برص هبال هم حبقأ ريزنأعاو هنم حاضصلو ه و هح ايف 1

 رابخأ نحاص ناكو ةريزملا ضرأ يف هؤاوث لاط نمت معلا لك ضنا وسو
 تييثتو |ممئاَقح ىلا ىغفي تلا بح رومالل اضرتعمنييبتلا م انك ناكر ؛ ةب رح

 اهمالاع لمتنو الا معأ فرضتو اقاوقر ,داقم فرعتو انا :-1 زيكو اهللعل انضأا ْ

 رثك أ هأللأ دقو رك ذلا ريزتللا تيأر ار لاق هلضف نايبللو هردف مسا رع ناكو 1
 ظ مرخآ ا ىتح ادحاو ادحاو ةيلع نوزنيف ةيواز ىلاو: قيم ىلا اريزتخ نب رسشع 0
 نم كلذ لثم اور مم ركمللا بامحأو ران 1 لهأ ن , هريغو لحرلا اذه قربخو ا 1

 يسال نب اهنيعأ يف هل نوكي نا امإو هعبط يف ثدنأت امإ كلذ نا اوركذو يملا :

 اذهنوك دق و بابشلا ثادحالاو نايلغلايف لاجرلا ضعن ن ويع يرتعل يذلاب هيبش :
 عيجن نماناكاذا هوةسلاودقاسلاو ىناالاورك دلل ني فاس ركلاوقنا رف 4
 دفاسلامأف ىثفارياوز زانخلا عيج قد آالا ناويلا فأن 2 مسج ريثك ةروك دل

 السد ذامم(رخآ ب ابو) عزانتهيفنوكي نا نمرثك افركذلل يثنأالا وقتال ركدل ذلا ل ]
 نى تادالا :تاوذ نم يدا دلو دعاره هلا ريزاس الا سرا معزف قطنلا

 ال ناسنالاو لاق سلككلاو دبلاو لمجالو رك ذلا ريزتخال ام سرذلاو ةودلا نم هن

 دبع نا لاقو ةنبلا هنانسا قلب ال زيزئخلاو لاق فالاو رفانملا ك كاذكو ه هنانس
 ١ يي نرخ 0



 ا ا
 ذلا نانسا نا مضل ميزو ابصلا نانساب هربق لخد هناو طقرثب مل ىلع نب دمصلا

 هلا لاق ةيملا 2 فرص 4 : امم كلذو مظعلا سه يف ةطوام كفلا ف ةقولع

 ] ا * !١ لالا نيسحللا قو

 : لاق ىذلا لل ف داز هنأش ىوشو هرعأ ددشبف *ى ءقلا حد سعاشلاو

 ْ نا ع ملقم لهم سيلو لاق ك كلذك ع ٍْضلا نانوكشي الو دارا اذهلاق ام ىذلا

 1 وللا مح قرم لثم لمح ترفنزلا 1 ناكام اماو سرفلاورب زنا لثم نيمسلا

 0 دل م اوندبو ةلتقالا اريزتخ عدبالف 0 نمز ىف لتاش ركذلا ريزتللاو لاق

 7 :٠ ةروكذولاق هيف داع طقاس ١ اذاف هن م خطلتيف ةأملاو نيطلا لا تهدي مم ” هدإج كلدبو

 - كتكوانج كلها رو هيحاص اههدحا لتق اعرو ثانالا ع نع روكا درطن ريزانخلا

 ا كلت يف لاو ةلاستم نامزلا كلذ نال قو ائيطلا يف سوبتلاو شابكلاو ناريثلا

 ا 00 ”برقهرك ب ةبصاخ لجلاو هتمحه نماوذ اناسنا الو الج عدبال كراع

 )ا 1 اي نم كلذ سيل الا وفذلا و ةمذلل ضرءياذه لثمو ادبا هلئاقو

 5 0 ةيثدلل ناك اذاوهنوماب دحا 101 درفنم لب ضع ىلا ي ىو عش

 0 0 ييك نوال نانا كلذ ىف انا عون ليفلاو ليلا ثانا كلذك و تببعصو اهقالخا

 1 كلذ ناك اذاو هل ماقب ال جيه اهارتعاو اددش الح تاما تر دال وللا

 ! نالبجي الامبماف تلكلاو ريزتملا اماف ةيشحولا ةليفلا يف هولسراو هلّدع اوداجأ نامزلا

 ١ | دان يف احير ءلت6 ليلا ثانا نا سانأأ ضحا ميزو لاق ةفاالا ناكل سانلا ىلع

 0 الماده اض دك تي رشكالذ اهارتعا اذا 5 ةروك ذلا نودع االف 7

 0 أ رراطاا 7-00 اذه 0 1 0 0 ” ل ف 0

 2 0 رماد تعءضصو ذو امون >> لورشع 1 دك روش 5 لمحت



: 1 1 

 قَد ةأشلاو ردن زتاذاوا ف رسل :

 ةدحاولا نيملا تءاق يتمولاق ةئس ىف هلك رفاحلا و ريشا ةعلف ف هر لاو ةأرأ و ةس

 هل مت اذا وزني رزتللاو اماع ر 0 هس قب . ريزا اا كب كم هزل

 00 ور نادللا ضع ىفو 00 0 اذا 0 دير " ىثالاو - ْ

 | 7 8 ةريزينللا 0 اذآ رت 0 ةردعنا وهو هنم كلذ ن وك 3

 م انقزر امتابيط نم اولك لاهو كرا هللا لاقو 'ىث لك نم كل ذكو افاعص رخل

 ظ مل ومدلاو ةتيملا ل تمرع) لأن ف تاييطلارك ذل ( ذم (نودبعت هايإ متنك نإ لاو 9

 0 | عبسلا لك ايوة ة.درتماو ةذوقوملاو ةقنختلاوهب هللاريغل لدأ اموري.

 - مكتبا له ل اخ مت 3 (قسف كلذ الزالاب اوءسقتستناو بألا لع جامو

 ديعورنزانكللاو ةدرقلا مي لد و هيلع بضغو هللا هئمل نم هللا دنع هب وم كل ن

 موحد نذلا | مآاي)لآق ةو ( ليهبلاءاوس ع نع لضأو اناكم سن كقاوأ ت َت

 لتحل تاب مط )ىلاعأ هلوقو (نيدتعملاب لال هللاذإ اودتعت الو يللا لحأ ا انت

 زرالاو ريا ربال اولاق اذاو ةوذملا نوددرب بيط 8 اذه نولوق ةريثك اهو

 نوددريربلاكلذكو حرا بيط منولوشو نودلا قوذهنأو طسو هنأنوديرب ااف ْ

 اًذهو بيط لالح نولوشو ةئدنم احر الو ةبب ِط ار كانه نا ىب 1 08 مياس

 نم كسا ب باطام او>كناف) هلودك كل لح ىأ كل باط دقو كل بيطي ١ الو لع
 -  فافز تدبش دقانانءن ناوءدلو ضخ يننلا 0 ١ وطلاق( عاروثالثو قم

 ] ا َ هاا ترس 2 لاقو لقدلو ةرأب 41 بيلا 0 3 م

 0 0 نرجو 00 7 0 نع لا

 سفن بيط نع الأ 2 كرما لام لحتاللات و وتلا الو ةفيسضلا تسي اح :



2000 017 
 ل وأ اك ص ًانينه هولكسف ًاسفن هنم "ىث نع نع ل نبط ناف) لجو نع لا لاقو هم

 ” اور او كبر قذر نمو يل كايقو نبك نع ناتثج هن مهتكسم ىف بأ ناك دق )

 دنا نا )لاقو ةبيضخ هكاوفلاو ءاو هللا ةبيط تناك اذاكلذو(روذغ م ةرابدل

 لاق مث ( ميظع باذع مملو ة ةرخال لاو اندلا ىف اونمل تانم ؤاا تالفاغلا تاتصحلا ن نومرب

 7 كرا تابيظال نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلاو تائيدخال نوئيبطاو نيثيبخلل تائيبخلا )

 ظ ا . حوفةأماف لبوأتلا نأ ىلع لياد اذهىفو( مرت قزرو ةرفغم م نواوب امه نوؤربم
 7  نيح ممأكاذو ريسفتلا بادصأ ن 0 هيلا ب هذ امريغ ىلع مالسلا امماع طوا ة ارماو

 ' اتناك طول ةأرصاو حون ةأرما اورفك نيذال الثم هللا برض) لجو نع هلوق اوعمس

 00 ةللحلا نعي لهنا ىلع كلذ لذقا ( امنع ينعي لذ اهات اذن نيطاص اندارع نول تح

 7 لاملا ىف ةنايخلا نم قتشبي مث للملا |هوأ بورض ىلع ةنايخلا م | عق دقو جرفلا يف

 0 ىنلا جاوذأ | ىف لو اذا رغلا هجو نا دحال سيلو ةرواشملاو ةحيصنلا ىف شنلا

 ؤ .ةمالسلا 2 بهذمربخال ناك اذإ ةوجولا جمسا ىلع لسرلا مرتحو ملسو هيلع هللا 1

 0 ءىدتبتدق ججرفلا ىلا يلغت ال ةنا اخلا نأ اهملع دقو بورا ىدا لع دوصتلل ىفوأ

 " نوكت الو ةميظع ةنايخ اهم كلذ نوكيف نيقفاثملا نم ان وكب نا مقت سذ دقو لاما

 7 ىعاودفات وب متاخد اذا ) لجو نع هللا لاقو ةحيبق ءاجنأ مم 0 قاوز مؤاسن

 0( رط الالح هللا مقزرام انك 1 لانو (ةبط كرام كلاوح 0 ا
 ' ىلا لاقو ( ةبيط ةايح هئييحنلف نمؤم وهو يث 5 امص لم“ ن م) لاقو

 7 ةثيخقلك لئمو)لاقو ( قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جبرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق )

 7 0 اف 0ع انللظو )لاقو ( ةبيط ةرجشك ةراج ةلك) لثمو( ةثيبخ ةرعشك

 0 دقو اق رق ب وم ىف عقب بي بيط هل ا كور ام تايب نم اوك  ىولسلاو ا ىملا

 د 1 ب اذهىف اضع | انلصف

 ع هر انعضوم ىلا لوقلا انب عجو مث ٠

 امد وأ هتيمنوكيرنا الا همعطل متاط ىلع امر ىلا يحوأ اف دجأ ال لق )لاق مم

 داع 2 ريغ رطضا ن 0 رس لها اةسفوا سجر هلافريز نخ م ل



 سر 0

م 3 اهرك ذب لو مرح امفانيمإ 5-5 دق هارت الا( ميحر روف كب
 

 رك ذوا ةتيم.ريغ ناك نإو ريزنخلا لم سجر هناقلاق ريزخلا رك ذاق مير

 3 ا نم هن هللا هةصخ ىدلا هجولا ادم ممل الو أسحو هللا م دا هيلع : مياذل

 ردا رضي امم سيل لوقلا كلذ نا ضنا لور و بالا لس ميظمل دارا

 ةروص خسم نوك نا يخبذيو هباذع عضاوم نم ىلا هير نع رجزلا

 قعدان ا ايا هصخ م مرحاب تاسا مم عربا فد هرك ذ البف د

 لكالا اهلي نامخلاو دورقلا كك .ركن مل برع 1 نإ اذاق هتفصو هبهذم 0

 ةقوحوأ تلم نو رس مر 0 ةشيملاو مورلا كوله نم 0

 تاورشلاهيلاعزانتو سوفنلاهيلا موقت < !ممولل ناو ةليضفريزنخلا ل نورب | اوناك

 رك ذفاهرك ذ نع يني امابنم رذمتلاو ةدرّلا مودال هركتلا نم سانلا | عابط ىف ن

 . ميرحتلا عطول ريزنمل |, درقلا قألاو كلذ ركذ ولو قرألا اذه اعنيب ناك ذا ريز

 ” - رذفلاو هركتلا نع مهعلابط يفىلاعت ّللاهلمج ام ديكوتلا هجو ىلع ناك اغعإ كلذ نا

 متةلاورتبلا نمو رفظ ىذ لك انمرخا رد اوواع نذل لعر) و)لجو رغما لاقوكلذ ريغ

 هاوجو نم نول هنأ يرحتلا ن ع 6 انا دقو .ةيرالابا اهعوحح 0

 هوححولا نم ةجو لع لكل ردغلا ومشغلاو أو ملطلا و بدك 5 نوك

 ..قلاخ ناب نييبتلا ل وعلا قف لءحو لطلا ْن اسنالا عذ نم لقعلا فم ا ظ

 امماذهوهلسر ةنسلا ىلع عامملا ىف كلذ حيبقب هضاو مت ىلع رداقلاو هلشكالاملا وأ نار

 ةلعل مرح ملو مارملا كا ةسفن مظااو ارءفد زو دق لم مرح هناو هناذيو هئيم

 ” هئموريسفتلابفرءلوةلطاب فرعي امو. كيعتلا قار ن نم ءاجام وه رخآ 7 بابوهسفت

 مان زج كلذهلوق نمركذام وحك ا كخأو 1 ا هل أ عم نوكو اباقع ن نو'

 ليتقلا |عبرضا ناديرا ىناف ةرشا وذا م 4 لبق نذلا ةرقيلا ب بادكا وحنكو

 : الف نيفلا# ريغاوناك اهوكذ- ة ةرش ا نم اوضرتعا ولو | هيج 7

 بيسكلذ راص تملا ط ىف تنعتلا و ٍِض ع 3 لب امتلاو ىذتلا تهذم

 ادق نم هنأ ليْئارسسا ينب ىلع انبت ؟ كلذ لح نم «) لجو ع هلل لاق دقو ضر



0 0 
 وع :. نيذلا )للامت هللا لاق( امج سانلا لاق ك1 ضرألا ىذا وا ف ريف انش

 0 8 0 1 و و 20 0 3 هذا ١>
 ورمل اا مالو

 : 1 نأز ل ان2فعاودب نة امالاما ل هلا 1 7 0 1

 ذا زوجي دقو ضئارفلا فيف نودارب امعا كولا نأ زوو باذدعلا فرص نودن رب

 اا نم رخآ بابو لأ هاا يمن ىلع نالف ىلا رانا عيطتسسا ال لاق تم لوف
 م نم هنن لث را م ليئارسا ىنبل الح ناك ماعطلا )| لك )هلوت وهو

 نك ْ 0 ا كر 0 لاقو( ةاروتلا لزتت

 0 ١ ردع غ ىلا ة ةريزخ ي كك ؟-اتخ ديرب ادور ىثع

 00 رتل وبا ادغام اذا يف رئلامضزلاةرزت كلا راج من رخآلاقو
 0 وقام ديلم در . *  قيدصدنع باصا دقايواط

 0 #* -سدمش 0 ربا فاملاك قل ءلا تبجاح هه رعج يب 2 2

 ثلش لعرب رد دقو ( ( نسحلاوا لاقو)
 دس 5 اولاعف همم 6 0 لاقف ما

 ترك الو لاق مع ل لاقتو ١ ل لاذ 46 2 ال كيو راو 4ةمج أ ا اف لاقدي اع

 لفرع ٍق تيضر هل لاق 3م فقل رن لءحف تلك ب كرا ايحالو كراك هللا

 0 ىلا قيدصا ثدخ .كحضن قدزرفلا يعل زحاعلا رح حافلا يجاهم نا كنفانءو كالضفو .َ

 | الغل تمد ث ىنال اذه نم سحيا ىرعشف لاق ندم اذه 2 علصلا اب )ا ابا

2 
 ىلوق لاق وه أم و كنق موت.تش 3م دشأب يدش 1

 ىنم عمل ادب 3 ءاحه ته يرأ ال

 ش ع رع هند 5 5 : نم مقرأ احلا

 5 0 اذا 00 نم 0 هنأ 1 7-0 رخسا ع

3 5 
 ا 8 5 ا



 0 مدعم ا 0 0# 00-0

 ا ارميا تناك ناو 8 لكم اورق وأ 1 1 ١

 د!
0 

+ 
2 

 هال نينمؤاا 3 دانح اح ب تقبس ىذا 1 ا 3

 كارض تح اه نا ابيلع - 0 ينتعطا نإ اما سوق انا انأ قامت . 0

 دا تاب دة 3 طق أده نم 0 0 6 نأ 0 ع

 نارطخال درتلا دعتسي لهو * ةربك ميذح فار رشالل. 00 0
 ناكم لك طبسو دورت مْواو * أماورطخ ن ابيةالركم 2 ٠

 ْ تان ريغ ىلا. د اسحاو يذح لآ مت ادرق تنمسدل

 3 وأ هلجر رخ تار |و راح ىلابأ املأق ليلا أ ن نع ببشالا ىلا نع يمهد

 مرصلا اونب نيذلا تانبلا هر زاغا لاق نايبظ ىبأ نع (يمدصالا )نالف لاب يدان د د

 رز+ برعلا تاءؤل رزه ةيسرافلاب همسا ىلا بهذ ريزنخلا نوم قتشم مم

 0 نا مز نم مف ةفاتخم لب ليوااب ١ (خسما ىقسانلا لاقو) بهذا اذه ىلا ار

 مهو فاعلا كالت لع اوعطتف ة ةزبعو ةظعوم نوك. امردش الا قع الو 1

 كلذ ريغو بالكلاو فارالاو ىرجلاو تلا لدع ىتح لساتتيو قبب هنأ مذ ظ

 يفاولاقو تايملا ىف 3 وق كلذكو زوصلا هذه يف تخسم ينلا مالا ك كلت دالوأ نم

 ا#

 لبق ةضصرب وهلا همصأ 2 أنه 0 تدبو 0 ران 2 ا 3 0 0 ح

 فو 0 ولو, نيماسملا ىلعا اهفاخ اذا بائذلاو دسالا لت - 5 .
 اولاقاممثرجو نب رلاىوذ ىوأ يفو ىرعو  ىزف يفو تورامو ت وراه
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 ' ذا ف م ةن هدا 0 كلذ ُُق اوفاتخا سال نإف 00 لولا اما 0

 2 . 0 دا لعجو ناف وطلاو حرااو ف ثفسخلاب رفأو خسأا كدحح نم مهف

 3 3 ل رف ةراجحلا ف رايكلا دربلا نا امي 0 نم برش هيأ

 : 0 ركنأف 00( 6-5 دق هبا ةمالا ةياع تءءتخا | 0 : 0 ءاندا

0 5 امد ا 0 و 1 0 0
 1 رس 0 1 

 . ءاد وشرعشلاو را باغلا 5 ىف ةلمقلا ىرتو كلذ ريغ لك ةرسغخلاا ريغ يفاهارت وأ

 0 0 دول قوءاطمش طمشالا سأر يف اهارتو هاضيب رعشلا ضب الا خيشلاسأر ىف اهارتوا

 ” راهف اضخ ل صا نإفءآر عا رد ا ءارىف تااكاذ رف ءاقرو قروالا لما

 ُّ هل تتش اني عل يب ةوخ ىرأ دقو رخو ضي نيب نم هلك شاريف

 ا نأ خال ن :.م ان ريخ دقو ءادوس املك أهارتف ةرادحو رئاطو ةحبو 5

 1 0 تاو كن كالا | بانذأ ملو نا ناس طب نو الاخرأ وكر ذأ دق مهم

 بانذالاكلاو وط بوجع مش ناكدتف نادرالاو فحالسلا بانذاك الاو ليلاو ردي 0 و

 1 7 درزلا هيش هيدر لع تانردعألا ضف ىف ىلعب لآ 0 ارا ءرو

 اوهلا كلذ فداصي نا زوج دقو .لي لا الا يسم نيب و هنيب دس الذ ثارغملا نم

 ار رار اسانالاو نيعوشأا ءالؤعة غم ىفاسأت ةيدرلا ةيرتلاو ثيبملا ءاملاو دسافلا

 ىفداز مهاع كلذ لاط اذإذنولةنثب الو مناط 1 مكس ناار رب الف الاهج

 دورمال ةسانملا رودلا كانتيفو رمشلا ناولالا كا: يفو باثذالا تال" يفوروعشلا كان

 ود بات ىذلا عضولا لأ ضرادد ال ىذلا ريخلاب انلذع تيل : و فرعل مو اولاق .

 1 ًازوجي دقو دورتلا روص ىلا عوق رود لق يدا مشو وهريزانألا روص ىلا
 دونما بب ترمى .يرخالا وىلامشلا دع لا بهم ىف تباقنار وضلا هذه نوكن
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 نابع م ف ل 01 اق مكبل 0 تتم الو ا 0 5 س

 رئاس نم اوطعألم ىرجم ىلع ناك خيسلا كلذو تاناهرب ملاملا ىف ثدحت نا ركشي'
 ىدذلا ناكل كلذ الولو ملبق ن كلذ افرع انعإ نحو تا 3 لو و بياع

 1 3 كلذ ربخ ُ مر " ذام لع ير ادهف ا كلذ نك ولو منتم د

 0 كلا نب ماشدهو مصالا ركب و أ ( امأف) ةب ةجلا ماظعأ كلذ ناك ين ها

 03 3 ديزب نا ريغ نم ةلدإ رخ هللا _ نانا اذا ١ | نالوتيو باقلاب نال ئ

 م رع وأ" وع هماسج نم صقنب نا مار مد نا تاس نأ زاعأ لوما

 د1 هلع نييزملا عامجإو ا لاوت نءزدع م الو نك قحسا . و

 هلوقو عضوملا ذهيف مهبهذم رك كنب ال ناكل هتقو ٍِق 0 اهربو ةح> ناكدق. هنإو ناك

 نبا لاقو يورّتلا صفحو مهج بهذم بهذي و و مئابطلاب لا ل نم عيمج لون '

 : ا : .هرفلا ركاذن يس

 ْ اهريشتست ا اهيصاؤت 0 مح درقاب قمرا ةاد ارنا

 مارفتسالا دارا 1 مهمو نعطلا دارا 1 همه ةلأس نع ريزمللا ميرخيف لئاسلا

 اولاق اناوق فالخ هلوف ناك اذا ايتفلا ةهج يع فرد نأ بحأ نم 1

 ال نوهو محشلا ل نود محللا "دف( ريزنللا مع مطومدلا 9 ةتياامكيلع ت تمرح هللا

 كيذكت اه رس أب حب ملا رك دكه 3 هنا : 0 دودو بعل نودو خاا

 : 0 وهو دحاو ظفاب امهاصخ عبيج لع لءتشاذ ماج ىلع مق عقو  لوقلا نا

 الا نك 2 قيد سلو هنا: 0 عسيمج نيب نم محلا ر "د هبال رزتملا ف كلذ سلو

 تمر>لاقولاذه مكسايق ىف ىخبأب ناك دقو قرف : محشلا و محلا نيب الو ق قرفمظ نملاوا

 ] متل ع ملف محلل ركذامنإ إو محشلا اويل ريزتللا محشو مدلاو ةتيملا

 متمرحو باتكلاب محالا متءرح البف 0000 2707 كلاب امو

 يف هراذأا ودا انع ىاتاغ 1 ةلصخ تبق ناف مفدبال ىذلا ريملاب 2 0

 ) عبد ناويح + 8 0 :



 تب

 ظ . لاقاذاف هيحاص هيلعامع : ذخأ دقق ل مى هإ هيلع عشيام ضع كرو كلذ ن. لمعت ل 1

 | ان الجر تنأواو روزجلاو ةرقبلاو ةاسثلا ملل لاق .هنأكت ال مكيلع تءر 2 ا

 -..اكتااذاو كلذ زجل بورألاو الكلا مودشك ماحشلا ميج ىفآ ادرفمو حللا نمالزتمم

0) 

 كا انال نا | :اق لمعلا ةهجىلا هوتددر مفديال رثأ ىو لزنم با د

 ار دقو هن , ميءاقتناو هل م هلامعتسا ردق لع كلذ امتإو هعضومع “يش لك فرءلام

 لسلاو مح حشلا هيف معالاب هب ا مارا هدم 1 طر انيدلا اذه ىل رتشا هليك ول لجرلا

 آر انا طاقسأ ضعبو هنرلاو لادطلاو دا ؤدلاو فورضفلاو بصعلاو قرعلاو
 رعلا مكل رخس ىذلا وه ىلاعت هللا لاقو مل اضيأ كمسلاو 0 سساولاو نعلا
 1 ىلا بعذ,لوسرلا ناك ناف منوسبلت ة "117 ١ اجل هنم اولكأتل

 ١ ميمالك اوعضينا سانللو ابذاك نكيملاكمس وأ ادبكوأ اسأر لك ا اهط تاكأ
 ظ سيكا دإلا ىف لود اف تلف نات تالماملا ىف.الإ زاجم مهل ناكاذإ اوب ا كيح

 "دلما اهنإو تح ام هنم كل ربظ ام مطقب الا دلج ناسنالل سيل هنأ 6 دلج ريزتشال
 ا 0 ةلصوملا دا نيبام قرفك احتلم نكيرلو اقزام هن ناكام ًاريتف سح ديو خاسلام

 ١ ةحيطنلاو ةيدرتلاو ةذوقوملاو ةقئخنملا داج نعو رعشلا نع املا نيقرعلاو

 اي ّ ولا و ةنك اسالا الا 3 عفتشي ال و ميديا هداح نا م أ قاف عيسلا قي انو

 0 0ع اوتكد (هريد دئمو مو دورا . هلوذك كلذ اكإو مرح هلكمنأ كلذ

 .عئاصلا لجرلل لوف برعلاو ( هللا ءاش نيألا ادغ كلذ لعاف قلك ءدشل ناودت الو)

ذوحتو ماضلابب رضي ' لَو هوو راشنملاو مثلا ب لود ناك نإو اراد '
 ا . هيدسلو كل

 آ الار املا لمحتام اهي نكي مل نإو هسميطا ريملا يمستو نجملو بطي ناكاذا ازابخ

 ا / ءالؤم ف هو ةدنحاو ءأرصا | 2 تت اذا جداول نالف ن .ىظ هده لو دحاو :

 هيلا ىذلا دومملا وه محالا ناك الف لس ني رف ٍ كامن تناك ناو :نالف

 3 ل ناكواو هةئسأ 0 ءا زدالا كال واس لخد اردك ءا زحالا عار راصو دصم

١ 

 02 :وركلاال ” ةورضنلا الوح ومحشلا الو مثملا الو غامدلا الواط خملان 5 . متادرفلا ىلع

 ظ هاي لا ها ريزالا ِ و مدلاو ةتبملا مكياع تم رح) لاق الف كلذ هبشأ ام الو
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 ماعط لك لبق نمد ىنؤي - » اذاط ىنال جيوضل م 8 0 3

 ةلاسملاو د ناش رك ةييف .مالكلا ضد ىف لئاسملاو مالكلا 08 3 دق 3 7

 نييئاغلا نم ناك م اينغدطا يراال لام لاق املا يم و١ لوودذع هللا لاق كلذ ىف ٠

 (ديعل ريغ 00 لاق من (نيبم ناطلسلا ى ضال وأ هنحمذأل وأ اديدش اناذع هنيذعألا ا

 ةيصعملا ىلعالا نوكنال ةيوقملاو هل ةب وع مذاب هلدع وتلا ناماسل لاق دهدملا 0

 نوكي الو هل تناكامنإ ةيصمملا نا "لع كلذ لدف مذا هتبومع نكن "1 يدا ىرع /

 بجنام كرتف ىلاعت هللا قورعي نأ هنكع نك 1 هللا فرعل ن .م الا هلل ةيصعلا ش

 ني, لب ابس نم كتئجو هل 1 ام تاو ١ ناماسا 10 فو ةكرتلا ل ومديطا
-2 

 رعاشلا لاقو عيا لك امقاو لولا ناك مجالا م ١ ىف مومءلابابى ل اخدت

 ماستلاى ل د انءادغدب ر احم انثأب نم .٠

 ما
4 2- 

 نا لعل ل ءظع شرع الو * يذ هلك ميكلع ةأرصا تدجو ىلإ 5 1

 فرع مظع فرو لاجرلاو ءاسناا نيب امو ةقوسلاو كولما نيبام لضف فرع و

 هللا نود نم سمشال نودحس ابموقو امتدجو ) لاق اكلم ىف تي وامة 9و

 سحشال دوج لا فرعف ( نودت,بال عف ليجسلا نع مدصق م مامعأ ناطيشلا ملل ن 2

 ملعلو ل ضرالاو تاومسلاف ءبلنإ 0 ىذلا ّس اودجسبألا ) لاق م مث ىصأ داعملا كذا

 0 هللا نا مع مك هل ريغ مدوجسن مدعو (نوذت

 ان 0 لعلدب اذهو( م ةرعلا بر وهالا هلا الهلا لاق ةينالملاو سلا

 ردو رم تناك مأ !تقدصأ رظناس) ناولس لاق نيران نيد تسلا نيزيملا ى هريثك 1

 "الملا اهنأاي تلاقن ودح رباذام رظناف مهنع لوت مث مهلا هتلأف اذه يباتكب ىهذا ! لق

 ينوتأو ىلعاولعت الأ ريحرلا نمحرلا ا هباو ناملس ع نم هنا ميرك باتك ىلا قلأ ا

 مسد مل كا امربخشلا قانا اق لاغ + ين ودم )لاق نايس ءاج الف ( نيملسم.

 ابلهأ ة: 2 اهيدقنا 3 رق اواخد اذا كولملا نأ ) لاف. أ كلذو ( نوحرفلا 1

 ناملس لاق ( نواس رما مجرب 5 ةرظ انف ةيدب مهيلا ةلسرص ىو نولعفن كلذكو ةلذأ ' -

 نو سغاص مو ةلذألبنم مهتجرختلو مل لال هوك ممأنق ميلا جالا :
 حس



 ة ظ 2(

 . كيت اانأ ا ب ردع نيل مب هاب نأ لبن اهكرد يأ اللا اممأأي لاق

 . باتكلا نم م ملع هدنع يذلا لاق نيمأ ىوقل هيلع ىنإو كماقم نم موقت نأ لبق +

 - ىبر لضف نم اذه لاق هدنع ارقتسم هآر الف كفرط كيلا در نأ لفه كعاأنأ

 | يغ قر نإفر 0ك رمل كف اتلاف كش ندو رثك ١ ما ركسأع قول

 ] 1 باقعلا لمتح دهدملا نأ 3 دق موضع لام نونعاط كلذ ذ عي ,ج ,ىف نءطف (ميرك

 8 ع رانلا لوخدو ةعا اطلاب ةنطلا لرغدو ةيالولاو باوثلاو فيلكتلاو باتعلاو

 ' ةعاطلاو هيصعملاو ةغاطلا نابجوب ىهنلاو سمالاو ىهنلاو ىمالآ بجوت ةفرعملا نال
 ] 1 دال لوااو وسلا ف نوكي نأ دعادتلل ىنيني ةوادعلا وةنالولا نابجوب ةيصمألاو

 آ )ناو كلذ عيججبا مزلا ادحاو انكح سنملا يح ناكاذاو ىرهدلاو قيدنرلاو سالو

 . درقلاو ليفلاو ةلمقلاو ةلملاو ةرذلا غلبم ةفرعملا فس انلا عيج دنع غلام ال دهدملا ناك

 ' هذه نوكت د قبلي ةفرعملا ىف هيلع اممدقت مالا هذه عييبجو ماملاو ريزتلعاو

 ئ ١! نم نوبجعتب ءالعلا اننأر دقو ء ءارينالاو ةمالا هذه لوّمع ىف هيلع ةمدقتملا فانصالا

 ظ | قورحست و بارذلاو كيردلا ىف ملوق نمو ةيلهاملا يف باسعالاو برعلا تافارخ
 ظ ا لوقلا ادهومالسلا هيلعو انيد ىلع و دئار ناك ما الا نافذ ماما قوط قف ةباورلا نم

 ؤ 07 يطل دقق و) لب ل ىلاعت هللا نا اناق عونلا اذه نم 3 يف هب نونمؤت ىذلا

 ١ ىلع 1 ةلج دهادملا لع هلوق مقوب ملف دهادملا ضرع نم ء(دهده ىرأال ىلام لاف

 ١ لاق ريطلادقش و) لاق هنكسلاو ةماع سزملا ىلا تهدد و هيلا دوصةمريغ امم دحاو

 . دصقلا كلذ لاف ةقرعم هلم ماللاو نلالا مس الا ىف لخ دان( دهدملا ِي رام

 0 ايهأ ىئذ كلذكو ردك زهرا را 25 ناكو ةيمز دعدملا كلذ دا لع
5 

 طتسيالو هلسرا اناهربو هلايرنال ةنآ كلذ لمجيلو ريبدت اهفو هيف هلل ناك دقق سوأ
 انلا لقعأ لامع ل مسيدنا سانلا ًرجأ عيطةسبال 6 سانلا ءرجأ لمت لمعي نأ سانلالقعأ
 | فالتخابو اهداسسفو امهنأ اهذأ ةدنم اهرادقم انفع ءالّملاو نيناىلا لامعابف

 يو ةق رعملاو لولا ف ةوقلاو دك ىف اهرادّمم انفرع لوركلاو لافطالا

 هم 0 7 |او ناورهلاو الا نيب انلضف كلذ
 7 هنم لدمج لخاطلاو#



 را

0 ) )2 

 ترمثال ءاسالاو“ مالا و ءاهلاو ءارزولاو .ءاردألا و ءامكحلا كغم امو 1 :

 ْ احا و ةساملا 1 هيف "يطال ب باب اذه و ل وعملا تارت اكوا طضاب 5 و

 را لدم كلذ نم لنوماعل يو مهصا وخ نع المضف مالا ما م اوع أنماف 02 تال
8 

 فرعل ذو ءاوس أهم ن ٠ حاف هف رعملا اماف ةظوذح ا قدمشو لهنط او 3 ايبلاب لضافت ع

 كلو اهم ربظي امو ناويهلا ب ايسسأ فراعم رادقاو هندافاو هناصقنو همدعو لَ 1

 ( مصخلا لاق اف ) ناويملاو ءالاو يملا نيبام قرف انفرمع ةلدالا .
 ىسيع ناب نمؤن سان نحمي اناق دهدملا رعالو با ومال هةر الو ىئذلا مالك فرعأ د

 ريغ نم املخ ءاوحو مدا نأو ىنأ نم نجا ذ ريغ نم قاخ مالسل
 ناو ايصلا يف همكملاب قطن اب 1 ركز ن 0 ناو دبملا يف ملكت ىسع ناو ناد

 هب ىذلا بيسلاف ةداعلا قست نع ةجراخ مرتك 0 تداوا رفاعذاو مقلا ب 1

 دهدملا عمام قوذو مه ونام نود ةفرعملا نم رادمم دهدملا كلذل ناك دق هنأ انف :

 .نينايلا نيمنللا لخد نم نابرق" نحو ةدحاو ليبسلاف ةجحلا نع انودلأس ىتمو |
 دهدهلا مولاي تأ م سبب رثو نير غو برا ريغ نم نيلماكءالّمع ن وادب لافطالا /.

 امنا دهدملا نمناكىذلا هلكلوقلا كلذ ناف لئاق لاق ناف ةنللسا ىف لفطلا ميلا امم ةلأسملا
 هنحذالوأديدشإب اباذعهن دع هال لاق فهن مف رعم نع كلذ ع نكرم د ريش اوما 1

 ه2 نأ عيجولا برضلاب ماكحالا هب لعرب 2 مدعب وهو هبا لحزا دعوتي دق هلق (

 222 نذكيو ديعولا كلذ لع دحأ هقسالا ذك واد ةروس ظفح وا ق ةوسلا تايم

 نسح دق كلذ ىف وهو هيرض هنال هن رضيف ايبص تك بذكلا ىلع هنر

 هلايعا لحلو هلهأ عفنو | :.بحاوذش ضل ءلاو ا مادشو) ا داحو هيج 1

 قوهو ضومغلاو ةفاطالا يف دهدهلا ىلاعم قوف مالكب اي اشفلا ىف تاجا الكب لكتو

 لونا دحال زوج لبف (لاق ناف ) ةوادملاو ةالولاو ضرغلا لاح لك 7 ١

 ىف كلذ زاج امت و كلذ زوجن ال انلق داج وهو كتحذ قوسلا تأت مل تنأ نإ هنب

 ماخلاو دهدملا عذب نادل م هلا عيمج نم ناماس نود وه نمو لاذس نال ده 1

 كلذ ٍٍف نك( 3 ناياس هحنذ ولو ممايانم لبس نم لدبس يو لا ١



0) 
 لب توعاوأ و هنأ فتح تو. نأ ناب أم برص ردش الاو ريخأتلاو مدقتلاردق لا

 3 6 هحا دا نار نب رشع م رادمع اللا لود ال من و فرص له و

 ْ 0 و 7 تل هرلغ تاداك قع هو دهدهلا كلذ انيطعأ دف كلذاناق اذاو برذلا

 ١ كلذ لف دق ىلاعت هللا ناكواو ريهز نب سيق نم ىهدا نوكي بيكارتلا نم ابرض

 ] ' منف تيم انو 0 وأن لاثم ىلع متذلا انا را را لع د كلدك تربل ريفاصعلاب .

 ْ 000 0 ص 1 هريغل ى مل ِق اذ كلذ ناك اا ماليا | ماع ليعامس َ مهاربإ

 ١ حيدلا كلام طوق لعوأ ى اخ فيسلان 5 ءأو هقاع تأ رنكو 4 هذ كيد زْ 0 اهلا

 ْ َ لئس 9 :ايبص نم أيص فازلو ازاع كلذ لاك ةطعولا يكد كقو تُحَو موق لعوأ

 ْ الو اديعإ ناك | املا مالاح عيج ىف إ ع ل ع ضرف غل نا ليق

 | عيطت ام 1 لا نود ن م سحشا] دجست | ]ا 00( 5 ا تا 1 لوش تا دمك

 ا ْ نايم نموا ءارزولاو ءاماذا ناييص ع ن- « نآك نا أمس الو نمحرلا يدعو ناطيقلا

 ا ةطوحرو نذل ىلا هرصم اريسمو ارخسم نآك دعدملا كلذ نا ل ءادلاو با سعاالا ْذؤؤ8ئ

 .ناملس نا كلذ 0 .ليادلاو هركو ىلا عجرف مطاوتلا ريطلا نم نكي ىلو هتعاس ن

  ايراه الاطد تثتدضم. 00 / كل 1 تركذ ف لك تبا ار لآ ّ ١ لش ) اهي هيلع

 ا "ه5 1 اهاز اال وأ ةبوا ىر ' وأ حخ ما ىدكل 00

 0 - كلمو ناماس كالم ىف نعط , مك ” ةيوحالاو 3 3 الا ربظيل .لوقلا هرذأ و يأرا

 1 دبل ن 0 ,. دحال ينبني ال ل 0 نا ”عزلاقو ةبرهدلا نم

 ١" هلرخسو ربا نقطنم هماعوسنالان 2 الضف نما لع 1-2 كلذ ه اطع ا ىلاعتهللا ناو

 ؤ 1 | اماو ماشلاب اما وهو مز م ةردسم هل حابرااو الوخ هل نجلا تا ف خيال

 3 - ةردقلا ْق لا ءلس لوذ 0 انو ولمو ا هل ل ملا فرعل الإ هل قار ءلا

 . ةولا تحاص الو كلارا تحاص دلو مورلا ب>اص مدا راما بحاص ص اع ينال

 : .اهتود سلوا اهدالب لآ صلاو اهراد تر م كلما هذه مد اميلس له 0 5 |

نأاد فيكف مد #هلاو راو فخلا | 3 0 طلاو 0 الو راح ر
 ١00 ولع س 0 
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 لو نأ 1 هل نا حوص امنع برضا 0 لعد هريخ نيح 0

 اذااسدلا نا اناق كرب خا داسف ىلع ليلد ا امو ادهف هفرعلا أي الا دهدملا مانأ

 مز نو نولود 6 ىرمعل نك ماداعو | مراودأ ىراجو الها يهودا اه دل :

 فسو ناكو ىن : نأ ى ةةيآل هلانلا نها مهاربا نب قاحسا نب بوتمي ذا

 زامل باع عر دربلا هلو مف عفدس.الىذلا عضولاب ةهايثلا نمو ردم كالمربز 1

 نم |سهد مالا |غياع بوقعي ناكم فسوب الو فسو ناكم بوةءل فرعإ امم 2

 ٠ ناكنمو نارمت ن ىسومىف لوقلا كلذكو رادلا لاضناو ةردّقلاو ةهاب نا عم روغدلا .

 : ٠ ةريسل سا رم اما نير نوع ( مالا نم هم أ اوناكدقف هيتلا يف هعم

 لثم مدعيالو 3 اهزتنمو مهيعالم ن مالا هيئلا 1 تناك امو جرخملا ىلا نودتبب الو.

  1 1فرص هللا نكلو راجتلاو لسرلاو حويفلاو نيراك- لاو نيلاملاو ءالدالا ع

 نوقرتسب يذلا نيطايششلا ىف لوتلا كلذكو مرودص نم دصقلا كلذ عفرو مهماهوأ
 . لف ىلا رك د مهم ديز ه-كارأ الك ناكول 0 لوقت ةليل لك يف عحسلا 0

 ناك د دزم كلوا هناو هيحاص دا ىلا ظ ١ ناال 0 قارتسا ىلا كح هل لصن ل

 ْ ايصاع لازي ال سّئلبا نا انءاع دق كلذ لثمو نايعلاو ر كذا عم مونم 0 كلذ د مور

 : لار ال هن 0 هللا رابخإ م ةيصمملا لاح سالب ناك ولو نبل مو. ىلا

 كلذف عمطلو ل ل اعالا ىلا هش هوعدب نا الاع ناك قدص هربخ نا لع وو ايضا

  1مدعوةعاطتسالا بوجو نيب عمج نالاحلا نمو ادما ناعالار ات الل هناي هقدصت عما

 ٠ الاع ناك كلذ همون هد نم جر الهنا | يش لع ءالحر نا ولو لمنال ىئاودلا
 فورصم ناك ا1 سيلبا نكلو لعفي ال هتان ةماع عم جورخلا ىلا هسفن هوعدن نأ ١

 هللا ىلص ىنلا نأ كلذ لثمو نيميطتسملا د ىف لخص راك ذ نع باقلا .

 0 كمال لوري سنا هاا رشلو مالا ماو رفظلاب هللا هرمشل 0 الدو هيلع 1

 ةنوؤأا اوفلكش . م اذاو ةيوؤم ةيراحملا نم ممهماع ن كك ل لا لك ىفنيرك اذ ؛ كلذل اواك ٠

 . مماهوأ نع تالاملا نم ريثك ىف كلذ عفر بيلا هرظنب ىلاعت هللا نكلو اورجؤي ل

 لثمو نول ما 3 وا ترد مأ نوباذإا 0 المو كاملا قتل اولمع



00 

 0 : مدخن 1 كعل 1 هال ةضرأع 0 نع مس وفن فرصو برعلا ماهوأ نم عفر ام كلذ

 عمط | ايا دج 0 كلذلو همن لوس
 .موطعل كك ولو هفاكتل 4م 0 عمطولو 4م ف

 ا

 سفلاو با سعالا هأم هاو بارسعاالا ىلع ةصقلا تمظعا ةبيش ث يندأ 4 فرع ءاك كلذ

 0 رثكل 001 ناب ىضارتلاو ةك احلا اودطلو المع نيملسملا كلذ قا الوءاسنلاهابشاو
 : 0 فلا امب اوةلعت اغا ةحاو لاين باأ و ةم اين باحات ًاردقفلا املا 1

 ا دخأو و هب 1 نا اا رذلا لع ادع منا هنأ ةعمسس نم 1 م ىذلا 0 لا كلذ ن

 7 ناكناف هل | وعمتجا ولو دايعلا هغلم ال يذلا ريبدتلا كلذ هلل ناكف هنراعي 3 0 و

 ال ىذلا فرصلا ى رهدلا نم ديرب ام لسرلاو تادابمل تاضأ نم در ىرعدلا
 ظ 0 رانا نا يرهدلا لعادقو لظ دقن ناعلا يرجع ىر2 انو ناسلا' ةدجوأ اه الارق

 ّ وطرد نس م لو مسقنبال 'ى او معبالا ااعو ةايحال يحهناوأعا رتخا م احلا عرتح

 5 ا امئاوركتتسم يرهدلا دنع هلك اذهو ىتوم لا ىب 2 ءاسالا ناو مال ضرعالو

 | ةنوزا تيت انجتحاو سايقلا ىف ارثاج ان 1 "مول ليبس انيلع هل نوكي
 0! الو مظالو كالو ركنتسم ريغ هنوك ناكو ازئاج كلذ 0 اذا ةلامرا ىيدصتو <

 ” يفولسرلاتيبعت ىلاودي>وتلا ىلا اعد يذلا لالا نع ًاسينأ الا هل قب ملف ب ع

 ٠  عمداجلا هلثم ىلع ردة ال ىذلا عيدبلا 0 قدم هلأ 20 انلدب ىذلا لزتملا انياتك

 7 ريغ دواد نب ناولس ناروطسم هيفو هب ءاج نم اهم ءاج ىتلا لئالدلا نه كلذ ىوسام

 ؤ 1 نيطايشلا و يندال و يدا هن - بعالعلا عض وما يف هاصعىلع !دهتعم تيموهو انيح

 0 ) لاما للا لاق 6 مادو ديغتسلاو سوك مهنم و دنع لغلاب دودكملا ممم

 ا . لاقو ( تايسار رودقو يباو لاك نافحو ليئامتو براخم نم ءاشي ام هل نولدعي )

 كنك ريغ هناو ( دافصالا ىف نينرقم نيزخاو نصاركو ءاس لك نيمابشلاو )

 1 طقس ات تيم ناك ذا وه الو يف ولا ٠ هوجو ةيحس اوفرع مالف م ل هاج وهو ائيح

ئاق تبلو ع طوقمس
0 هأصع 5 لكمومحم ام

 هدد ف 3 اق ةث 
 اق و -



 معزا
 ولو رصبلا ذوفنو سهلا قدص يف نمللاو نيطايشلا نود نو (نيبلا باذعلا

 بائرو نظن نا كلذ ىفأ تاكو هرصا اناعاوخ ال ناكل ذم يوما شر
 اوناك اذا امس الو اوتدنو اونقلو اورواشو اوءاكتو اوخامو اونظو موق د يللي قمو :

 0 00 هللا املي ىتلا ةفرءملا الولو جرفلا ريش اتاوارو باذعلا
 ا[ ءاقنام ى اع ركرشو ءاش 0 ماغوالا لتاتي نا ىلع ردقإ للان

 سذالاو ل نم همد ف نمو «داخر هضلرو هروسو هرعقو هراد لعأ عم

 اورعشإ+ القدوم ن 0 ثدح 3 :» ناك كال ذك يخل قاب مالا ىلع نيطا او

 . [ودلآو ءاييغالا مون ثناك نيطايشلاو نا بسن هلعف هيلع اولازي ملام لع اوناكهيأ|

 نأ هللا داران كلذ مع ال نيطايشلاو بيغلا ملء ن نما : هدنع نأ ل3 ةوش

 رارتإلا لا ن2 و وءالا وم ل اذهعف ءاي ءالماله فش < ناكام لاوجلل م رنعأ نا م

 ىف اورظنو انوتفاوب نأ الا ةليح انموتمش سياف ةيرارطخضالا ججملاب نورطض
 لاو حيحمملا الا بج وال حيحصلاف ةحر تناك ناذ 0 د 5 ان راعضأ ىت عاأ

 سيملاب نوكي بي ذعتلا لاف (هنم.ةعالإ هل وئاناو اوان ما توأامنأ ان 1 3 قس تن

 : نيسورحما وناك امنا و( نيمملابادعااىف ا او ؛اام سي ءلا نوماعل اونكول) ل2 لال

 هنمو اليوط نوكيام باذعلا نمو ينيئذع دقو ىبدعماب هتقوشعل شاملا لوقب

 تال أهل زال تاعاس ريثع نم ل 1 يف مود ىلاعل هللا تيستاولو تقولا ريصق نو

 امر ريزملا ةرماو انا اذكوذك دالبهت هتمنلو هباذع شا لحأ مو كلذ ناكل

 ام لك مطقيف هنانب هيرضيف خرلاو فيسلا بحاصإ قحلي ام رثك امو ( سلا رق
 ىلع ههحو ىلع حط نأ لاتحا اعرو 4 ققح بمعءو مظع نم هدسحا نم ل

 ماهسلا عقول هند لامحاك ناويملا نم ءىثل سيلو ايش ه هع كلذ ينغل لف ضدالا

 1 عمطأ ادع اذاو ندراقلا تارأ ناك نم غورأ كلذ عم وهو قاماول

 رد نال نالثا لس كت ١ لاو قاثفلا ليلا ايعأ بلوط اذاو ؛ ىف

 ةوّقلا عمو دافسلا ىلع لوحفلا ى وق نم هلاسل | ةنثك م عم وهو :[ضوتخ نبرشع عض

 تاكلا ناك اذا واذهب: ا 3 وبن هداف يف اكس طواف ره

 0 ب ناويح-6)



 | فو بورخم يص توص نيبو هنوص نيد لش 0 لا نكي س

 ,جلأو هريذأ سبام ئالذ ىف هل نأ ىلع اد هم ةياطتماو هلك أ ةوبش ىلع مالا عي

 0 تطأ 0 هقنأ 0 ل طيتعا 0 ةيدرتلاو ا ا نأ 7
| 

 0 ملل 0 نم 0 ىو لاقةوقلا ن نءثرو [يغ 0 هيأت

 هك عر نأ ع نمو 1 ع داذا مانا نكسلو امحش محلل ليحتسي [6

 ا 3 يا 00 0 :نيالو 0 0#

 1 ورب 0 0 ريغل أ ل ف 1 0 مدنع 0 كلذ د

 0 ءالخ كال 0 .ء انغتسسالا ن نم ثدح ام 0 الأ كلذ فيعلا

 ا ءلا ١ قيرط نه نوكيا اعإ ةيذغالا 0 لا 1 هده ع 0 9



6 
 ا 4 ككل ١ 'دحو ا'إ "| _ 0 لك

 كلذ نم درفلا ىر 7 ىلل انا د د 00 هد ا و 5 نق 0 0

 البق ع نم ناكل هداج نم 0 د ىلا يي : أى 1 هلا هلع اوما عع

 دال ع اللا 0 و ال أم 0 لع 0 3 ةدش 00 نم 4

 : د ناك اذار 3 ه>و ضعل 1 0 ل نم نادال ايرث ألو

 حابد نم حامأو هشق نم هل

 هنكلو حببق درتلا ةماع 0 ا هك _- :

 درهلاو فيكف هل هلأ فأو هنك لا اما اولاقو 0 هنإ بضلا ىف سانلا لاقو

 : 0 لا 0 راد 0 "ا موا 1

 1 ص 0 تاك ا نم ا 0 اس ١ و كف ْ

6 
 ائيف ع 00 د تال ناد امايب فنا :

 كم هل ا ا داع ينك لو 2 '

 ف 0 هلازحلا اكن دف 7 1 ١ 0 0 ا 5- 0 2
 نك و و ير 7 3 ف 0 0 3



 0 22 ظ
 . تيما لودعل ذا ردم دعا ةرضاح . تناك حلا ةيرقلا نع ءامأ و ( لاهل 7

 ا نوةسف 0 + مول كيذك 0 هيأ نودامل الإ مديرو اقريع 00 0 معاي مدح

 لو كلذ نوكيفيكو اولاق ف نأ 6_0 ريغل هَ كلا ذه 1 يف" ن .رءط دقو

 لت لالسملا نار ل اتسبلع اذا اه الو قرف لام لك ف نيا

 ةمولعم ريشأ ةنالث مها أب ةلبالاو ةرصبلا رحب اذه ىو وبلا ىأر يف تءاج اذا

 ' هعالملا تقو لوفرعإو هور هع تنو فت”اونرعيف رووتألا كملا ةفؤردم

 كلذ ىف رحبلا كلذ نم كمسلا لبش ىتح اليلق الا لاحلا مهم ثكع الف هريغ '؟يءو

 ني ص م ةنس لك ىف كللذو ةئسلا ن ند ةنوامع يشأ لالا ديص ىف نولازي الف ناوالا

 07 ؛ مث فارجلا رخو نسا نيامرلا دعا ق نوكي ذأ مدنع مولعمو سنج لكل

 دالب نم ء معيلا مامي وهف لوبشالا اماففارجلاو لوبشالا ءي 2 دا د لع لوشالا

 | د ىلإ مطب ىذلا تقولا يف لوبشالا ناو نيبرحبلا دنع فورعم كلذو جرا

 ارو ةلجد ف دجولا 0 منزلا يف دجوب ىذلا تقولا ىفو مثزاا يف دحو.ال ةرسعبلا

 كلذ عمو | وحر تفو يفو فورعءملا امءطق تقو ىف قيرطلا يف م 0 0
 7 + وو 1 7 يل 26 تش ا ا ا تح تا ون عي وو ويت تو وردم

 0 فورعم كلذ لك حوت رك !اودربلاو 3 لاو قرلاو ناسرالاك كل.لا نم فا صا

 ا ! .باصيهيشلا كلذو ميتال ةرايس اهفو عطاوقو دبا اوأ كينلاقو 2 مقوتم نامزلا

 ا مطاوقلا 6 * اه ريغ ن نم هن اوقلعلام ىوس !مودهم ةنسلا ةسمخل نودلكتب اوراص كالذلو

 اد وعن م ائيلا عطقت ةريثك تاعامج ناب الا كلذ ىف م نم قارعلا ىلإ انيتات دق ربطلا نم

 ١ | هل لاق ضمل ىف /ُ اخو مفصو ام ضع ف مسأ دقل موقلا ءالؤ+ل اذا 0 ة اهنقو يف

 | تيبلا موو ( مهتأت ال لوتبسإ ال موو اعرش مهب مو مهاتي 4 مبا ا ذإ ( ىلا هلا

 7 نم ءاوتسا عم م نوك ال اًذهو ةءرمقلا روهش عم رودت خيباد الاو عيبا عيباس اسالا عم رودب

 ٍ كح مه سلو كلذ نيد امفو ف رألاو فرصلاو ءاريقلا ف توها نوكي كقو نامز "لا

 تاقوأ ْ ةحالللا نامزاو دا تاطو كاورملا م كلوا مطاوقنامزأ ب باب ن

 يا 1 بكر رابملاو قرولا صقل كك رجشلاو ءاونالا ليك 77 قو دملاو 0

 0 3 داو نكمل يمو ا فيك ريطلاو ام مورق ىلا تك لااالاو تأ را



 ظ د0 ظ ظ

 3 لبقأ رخآآلا نيرشت رخآآ يف ناك اذا لاقف كتمالع ايرنشل ا انو هلاتق ٍ ف

 موب وأ ةمألا موب ناك اذا لاق ولو هنا ورخسو هنم| را ةيح رع

 اذا ارا رضا انداع ةءج لك ىف كلذ 0 كار ال ىعر وبشالا ميلا لبا دحال

 ىلاعت كيلا قااخ نقم دا مل 4 او ىداص هان لع رة اع

 ىلع رزجلاو دملايهاننت نمو موجنلا علاطم نم يرئام تيت ان ريفا كلذ نع هللا

 اده ىلع 1 ءيث لكوهنوادتساو هرارسإو هاعو هندايزو هناصقنو و ءالتما ردق |

 ةئلرت لدال لاق لاق اذإف هتنادحو لع هدحو ل هيف هن الا اماف يراها نم قسنلا

 لك ناترملا 5 لردج ءاننعوأ ةاودا رد رد تنام 5 0-00 مالو

 عيبرلاو فيصلاو ءا_ثلا ىف نامزالا لودتم ناضمرو ناضمر لك يف لاق واح

 ةلاد هيف ةيوالا كلن" تناك كلذ ناك اذاف نامزالا عيج ىف لوح تبسلاو مار 1 3

 فنصلاكلذل رخسألا كلذ لوسر هلأو ربأا بحاص قد ىو ىلات نا ديخوأ

 نيب كلذ قرفلا اذ_-هو ةفورعملا ةداعلاو .متلقلا نسالا ا اخ ىهملا كلذ ن

 ىو ( نيئساخ ةد رق اونوك ممل انلق هنع اومن ام نع ار ف قامت قا ل دبل

 موق خس هنأ ر 0 اردوزلا سا رت خسم هنأ رآ ذ ىذلا مو ١

 ذا نشأ هرثلا روي لع سلا كلذك م ال ناك فاو زا مه خس و 0 .

 دكا لذ دق ىذلا تقرا نا ا باقملا ناكو معأ اءبتروص ىلع سلا ناك

 هورقلا رك ذو ريزانخلا رك ذ عد مف ريزاخأ 0 حم ناك د لف ادورق 5 حاسم

 اعلا ةدغ ىلع لدأو ةبوتملا ىف ظعأو عن كا مجوأ باب ماا اذه فة ال

 7 كالذ لاب دقو موطرألاو مطلخا عابسلا ا عضوا لاقيو لاق معضعلا لوق اذه ]

 بالا رك ارك ا انف 0 « ىلا عال لاقو سيطانفلا عما ! ةسيطنفلاو ريزتخال ١

 نوكب ناذلبلا ضم نيران وارث دوا رن لبا الو ريتك نوك القطن ما تحاصلاة 3

 5 مراخلا نالو عضوملا درب ةدشا راح دنوا_من ضراب نوكي الو دحاو فاظ

 مو رفح ملاهللا ناسنا هلقن نإو دلأا نم *ىث اهب نوكي ال اذكو اذك ضرأ يف ل

 يمس يذلا لقلا ن نا نيك ال يس يسن 1 قو اتي.ابم



أ درك نيدات 2 لعأو نأ * أ
اخو ىاثا 0 ىلا 3 هللا 1 ن

 

 نولوش 0 0 2 اعاو

 م: تاءملا يف لوقلا -

 ةئاوا 0 ْن 0 ا بجملا نم انماو لطخلا نم اثذعاو فلكتتا انبنج مهلا
 داع

 مل 007 فو. 0 موج وأ ع كلو 0 نيئسحلا ن ا ندع

 نم د رو تناكلا

 -_- ءىأ 0 ا 0 مقعلار ءاطلا يا ةوعوأز 1 5 عراب 7 00

 ١ عقو اذف دوعاب ١ ىلع ةرللا سس ع عثو هر هرح ةدشا لهل لع عوقولا كو اما

 : متيقبو ةتماحإ هلثمأب عم يدل ايل أم ضع وا ةاتحو اقدار > ناك ناف هماع تدق 8 ارلع

 1 د أد كلذ نا 0 و هتلكأ 1 ابويشا راع ا 4 طل ع 00 لا ناك ناو ايلعخإ

 0 ١ عر ل 0 م 0 هذ ره 0 نا تل م ثا دحلا اذه يو 1 هرأا

 ىذلا 3 را ةيملا ثارتك 1 هلق هفو دودلاو ناويملا نين 3 قرف نا ١اطلا لوهح هو

 0 ثلث 3 و اه 6 د 0 ط 00 نأ 0 0

 10 (آ تامم هم الكو ناللا ن ع ا "لق مص رت 0 0 ا 1 0 1

 ْ 0 نا 3 20 اما - كلك ناارمزوأ# را 0



 هوركمو ىذأنبللا كلذ تراش 0 0 00 ةيقا تي 00 هي ْ

 تحل ايلا تايم 1 00 اما 01 ِف سس 0 نأ“ هلا تن ا ١

 و ل الإ ةيحلا مس ص همس "ى

 اهردص ىلا عدص ىف وأ اهرحج ىف اهسأر 3 اذا 0 و وق نم 1
 اهدامّئءا ةدشل اهجرخ نا هدب 3 مد لع نش وهو سانلا يت و

 ضرالا يف اهبشنت فالطظأ ال تلاع وأ رادظأ ال ماوق ىذن تسسيلو اهئاز 1

 20- 5 00 بقا ف تت دو الع دشن

 تكا هاف 0 نا اماذ امل تذ اجلا 3 0 ملقا ا ْ _

 نم لقأ ىف ه1 مي ىتح تبايقراكلاب عطقب انآ بال لعا
 ىدحا تعلو اذا قاططخا نال ريزمخلا فالخ تا |١ اذه 8 ”فاططاو ٠ لان ث

 لاتحب يم الا بانو 5 ريمسإ ماي ىف ب تهذيف مايل | م نؤذرإلا نيعو تن

 أميضعل لتق اللؤ لفسالا لع لعالا اه و قبطإو 2 28 ضام | ف ف لخدب ا 1

 ىفالاو دب ديدحلا بذ# : موثلا هي هراع كح اذا ددحال هذا ها سيطانغملاو ةحلاص ٍْ

 : 0 ةود> ِق م هضم تقر ّط اذا ابن م كر 0 نإن 1 ىفاهي 0

 نم ىافالا فو 0 ناو حج دل ىلا ناويلا نم ىتح ادالوأ اهخار رب

 ىوالا ترصأق تومتال امايأ كلذكَق 0 ا , ىح جلاء ب -- :

 رده أمس حتفاف 5 ,ةراضبف اع ان قل 0 نم ل هلح اهف | م رع لعار ص

 كلذ ةييش لك تح امفتأ كا م اهريغ خذدق 5 مذو ةترم تدرب يح ةرالا م 3

 يس * لكو فرطلا نم ند هم ا ا ىفالاب عنصأم 1 2 لع ةزرللا كات لصف هك .

 ميزو ةيحلاو كمسااكن ديلا ديدشن وكب هنإ اف لحر الودي يذ رحل ندبلا خو.

 نم اهداطصا امج لإ يدهاو نيراندب 1 يمفا لا :الث ءاوح ينعأب لاق بلاغ ا /



 ْ 2( , شمللا

 -_- 0 لَك 4 ىلا مدرا و لاق يد ء. طاش |[ لع ىر انهما كلب ف بالا ةلابق

 31 0 كنان انوع ّ ء سيأ لاذ ىالديصلا نالف تامف اهااعب نمل لفا م قءاح

 ) ' نم ازور نوكي نأ فاح لاق 4م معلا نال ديصلا اذه تاق لاقا اهخاساو اهكذ ع ند

 ا - ناكذإن قدبلا نم نك عرسأ 082 ؟رحوادأ 4و نم م لصفملا مو طخ نا هللاو هنأ هسفن

 ْ ' كإ عوطتأس كلو ادنأا مىدعا 0 م ةرق هرمنيف هلع هع يردالو قع ل

 ١ ضبقيف ةدحاولا لفغيف ةنوملا هسأر ناكو هيلا تثعبف لاق هيدب نيب كلذ لمعأ نأب

 آ 2 0 باد اههاوفأ نم لاس اهذ اذإف اهعّذن مث فراعلا نم عرساب اهافق ىلع
 7 ةرطق تادللا كلذ نم تراطقو ةلوج هدب تلاع لاق 5 لَتَش ىذلا مسلا وه اذه لوقيف

 ّ ميظعلا مر ردلا ردق يف راص قحار طاقلا كلذ ىثغتف لاق ىنال دي_صلا صر فرط لع

 ّ تطل ف ةعوذم يعافالا تيه و هبل ىف كف 0 كلذ ند +« ءاوطا نإ 5

 (000000 الا ءاجر ىأ لع تركو لق انيسأ ىح اضمن ارشمب مدكب
 ا 000 ا ديما سيق قس ةرطألا مضوم تيار ىأ تددو ىل لاف د
 0 باقل نا نو<زب اناصاو هعضوم هتيراف ىل ال ديصلا ىلا ىدرم ىح ترام هئلاوذ

 0 ميرارفلارضج ال [نج ىعافالا نم نأ معز ينثملانب دمحا نأ الا مدلا ىف لمعبال ىعافالا

 ّ 00 وثلا خيسفت ىف لاغ نبا 01 دعلا نريللا يا: يرذأ الو انااا نيب: نن

 ٍ ا ىف ا نوحلا نأ مهجلا نب دمخ ( مز و) ىففألا لت سو رفلا ةمالس ىف ينثملا نا

 7 ص هاد ن 21 أثدبف يعافألا وره انسلاو ر وذل ودههالا نوع حيباصم اهماك ليالاب

 ١ 1 0 ومعم : ءارخأ 1 ميدو تأق اةايرتلا لمعيو نأآةسح#س نم يعا انالا تاج ن م ضعل هياع

 7 دقو ةماظ ىف أكان 0 تع تنكمأ لاق قالا ناع نم هب راد مدح هلل ةف

 1 ةدحاو اناوريرسلا ت تمم تافغاو اهم يئرال يدنع ن أ سنا تنع تنك

 0 3 5 قينر فيءض ليك هنأ الا ءاط تاز ذ ةملظلا ىلربرسلا هاجي هأن يدع, تح مف

 ٍ تايم تدعو ىناعملا نك ناولا 8 ىسفت تريهذو ىلا امسلا دالوأ ندع أ لوغ نع

 ا تانطأت ىفأ سس 1 اللا هتم دحا مف 7 مل 0 تءضمو سل حابصلا تذخأو 07
١ 

 لو لا | 0 يصدس# هلاس ىلع ءوضلا كلذ اذاذ ييعتحتفو ثهوحارساآ
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 هتيم واذ يفأ سم ونال اح ىرأ ال ةرع 3 تك لاق ا كاف ت ظ
 ني دبا كسلمف ورضا لأ د رض عا تدقق قاما ف م 007 هتيم

 ةعانضلا هز لهأ يف رورشم وهاذاو قح رمل ذاذ كلذ نع تلاد 0 : ىفالا

 هعر هتف هيلع فتاتف ةيحلا امقىلع ةْضبملا ةوقلاو رسالا ديدشلا لج 1 ص ئ رو

 قبستو توفت ىت>ا مه دنعوا رمل قفا لحرا 0 مس ىفو أ هدوم ف

 انك رح امواعو 0 قو طا ىلع باسنت امئاو مئاوق ٠ .تاذب : .

 ناك أع رف علتبا : أءاو ا :ا كلذ ٠ نءو اعد ةوق 1 رفا ىلع لادا سفن تاذن 1

 ١ ُي وطنتف اصخاش ارد> هواك 0 مدج ىف ىلاتف

 0 شعل مْ ثبنيف اهمذ مطقب 0 " اناذر . ريصل ىت> ملا كلذ مطحتيف ادب ايدل ءاو وعن |

 ءاملا ىف 0 لاط ل دمارتوبلا ف شيد و يزن تن 5 كل ٠ 0 تا نا

 اضع ةئدل .[ىذا ؟ ىلا ف أ ةعضبلا

 ا >و أ ملا اله 00 9 0 0 و 1 خدم 2 000 رخص ل ١

 ىف ترذق كفن هده دنع 00 رد .ةباشلاف ةيحا بح وا ةيوطنم

 مص يح دزعأ شاح قم 0 # د مساس

 مس عووجلا نم دصقأ الكف * مدي ينال وه ىتح شاعدف ٠
 اشيا لوق هحولا اذه فو ينملا م لوتلا ْ

 رصقملا  نف ىوط امانص 1 * ربكلا ن ٠م ترخص دق ةيهاد ئ

 ركسفلا م. تعد كشر اك زق ليا ٠ فار مالا ةليوط

 رخز مايآ 1 م ءانتأ

 ربصلا يفاراف هي ةعرسو مهلاو و هرشلاب ةفوصومت نا 1

 3 ) ع 500 ا



0050 000 

 ١ نع 0 قا ىلا لالا اع ريص) د.إ يه من ديهزال سيلام ءاعشلا مايأ ف

 0 هو را هد 0 امل 00 أش 1ع 0 كفو كلذ :

 0 هيقر أمف ميال س انحأ بالا ع انومزو لت "ا وهلا ىدحا نيب اعث ءلاو

 : :ةلال عشب دقف عزفلا نس اهدعام عم ل لش اعاف اهاوسام نإ لاق و هيد ملاو ىفالاو

 0 0 0 ذأ 0 ضرمأل تق 1 0 0 00 اذإ فيكف هدس ->و

 ظ ا 2 ا ع 0 ةفاس ١ ىربال ليو طةذدم مأرما ب ةس 3 مصوف

 " تملعامّللاو اللاق ةرجشلا تحن كهابتنا ناكءىث ىأ نم تماع له هنم ابو ىهو
 ْ ! كيع تصاقت تةباح . الف كسأر تضع ىب 7-2 كلر ءلع 9 تار ةسالفلا 4 انا ىلإ لاق

 داما هنأ اومو ميكو ه5 0 تناك ة 2 0 ةعزذ عزف تعجارتو

 3 ءزفلا كلذ هلغواو همئام لازف اعونمم ارو.ذش مسلا كلذ ناك دقو برطضاو

 ذلا دتملا ع وم لاف ندبلا ق#و عامدلا هم هضلا ََى وهلا هنفاتم قحتف

 00 ذبح 7 ةشكنو و * ىمصالا دشن و هطالخأ ودل جا هيلع تدقفلا

 1 0 ىدايآلا داود ىبال دشنأو

 _ 0 0 ةشيكلاا نا 6 سلا 01 مم 0

0 0 1 نم 00 هس 3 لان ف 0 ب 01-1 ةبوس 5
 3 

 كردت ل ناو قايزتلا عفن باقتت نا لبق تكردان ىفال تاع
 ال عفش مل
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 تباقثا اذاف 00 م 0 هو 0 0 ا 0 1

 0 انحلت انام ناو ل لأق الف «غا _ 0 تمل اها 0 هعذلا لبسأ

 000 00 كمل قايرتل 0 0 ٍس نا 1 يوتا

 كعل 0 و نا 0

 ا تم أ ١و كيل اول |

 مدل بانلا كلذ رض وح ةطلا 3 اع اللا كالازه سد هلعلو ا ل 0 فوج 0

 كلذ افورعم زوكيو هلّدميف هبحاص ضءل نم نأ قالا ع 0 د دق ا ملاوأ 5 ٠

 ندسلا ةلدلاخ امإو مدا نيرلا ةطلاخل امإ نالت نايفاو و ةيدنحلا نأ نورقأ ا

 0 السلا

 ةيللا نا براحتلا' بادصأ ميج مججا دقو ةفو امّمان 000 أوع دل 1

 هدد ىلع ل->-را ترضخل دقو اعلا ْن ما ءلع 6 ا نوكف ةبصقل ف

 0 7 0 ندلأ كيعأ زول د 1 ناد 0 000 ٍَ

 نبل كوخ يه وهو را 6 ل 1 0 ود 7”- نا
 0 ءقراوأ ةطيلغ هبوطر مدلا ىف جج نوكب ناد 7 ملا ماما .

 نوكي نأ د يع ن م اهصمحوا ابق ة رغل قع اروالاو>ر وهواب يو .يقراجمل 8.
 يعافالا با 2 نمتاصشا دق يوفق ع ءلو تاق ناف ةاقالملا الا 2 .

0 
 5 ا

 وأ تومتف 0 فرب الجر ازهاه نإ اولا هيا لق. 8 اووردقو سانا ال٠



 0 نأالا ا مصل هنأ 1 0 00 هدف بر امل 0 م هعم 1 و هذ

 1 لاق كلذ همون ىف د ملف ب تييط ا و بطلا لهأ ناس رد تدع وهو امير

 | 1 ” براتمااو باين الأ تاوذ اثنإب ىلا 00 تاعذا. ءلاو ندخل رز قيرط نم الا

 | نورئلاو ريدا تاوذ موءس اذكو ةياذالاوداج الاب مدلا يف لعل ابعإ 0 تاوذ

 ا 1 3 | تك لاق ان 0 لمح ىادحو مد ف ليام مو بصعلاىف 00 0 جاو

 0 عا راكم ليارع ف ل ا كك أح رع امو ىراب . امأو ىامرب امإ

 0 ا .هعارذ ىلع تءجحو امضفاب بهذف ىفأ هعارذ ىلع تول رعت 4 عا ؤطلاف سسورعلا

 ا ٍْإ  اهودجوفنوداعت ٌواجو رصف ما أحلا م ةروص يف ةئوأ |١ تناكاذا كلذلاع ١دقو

 .ذيلا كلذ ن« بعمق هفوح يف 0 0 ازيع نيمرأ نبل ةليالا كتف هوودسو [هولتنف

 . قوتساى 2 ةرهخ ةواعأ م ْْن مقئارط هق ضيالا لا فلا لاثم 6 جر خف ءاق

 ظ 0 مج جرخأ م دك نأ ةيرثلا ل اسعاد 0 لاق اعدتمف لاق هلك نبللا كلذ

 0 . ةعرس مسا ا لاق تان 0 ١ مايا ريغف لاق هعم هسفن متجرخأ دق

 ” تفتكاف ميسنلا تمسنت تمره اذا ةيربلا تايملاو تاق هدومجو نبللا ةلاحتسإ

 | اين 0 0 1 ااا نوكي الو لاق تمر هاذا تابضلا كلذك د
 7 امسكت ةايراخر نوكت نانمإ يالا تيظروا نكدرلا ةفانمو را رابنالا

 ' كت تالاوتف عابسلاو باودلاو تارشملا فاما رت قا تعلو لولا

 0 كرا تاحفا اهااو اهنابمأ تاك درك نأ امأو كان مقتل تالا

 ْ هلق مدا ىف شيفل هو هيام عبطلا أ ىف تايألا ناف رو.الا تراد

 86 : نيكس 0 فااتو قر " نأ امءا ط نءو لمراو رخ ديلا ىو رحبلا فو نبا فو
 ا اذ تاو 0 ايلاف مظعل كلذ تاسح 0 فر نمدعالر> لاو ردم لوطا اعنحا

 1ْ .سيلكنالاو هام ءاملاك تايملا - م كيلا صياد اع كاف ين 00 و 1

 ا00004 ضرعام تيل ثايحلا دالوأ نم اهدحاف نيب رض ىلع اراك
 98-5 كيمسلا ناك ذات تمقالا و تادحو كيم لسن نم ٍرْخ الاو 8 2

0 



 نمد

 هدأ ةرصبلا لحأ عز دقو تايد تناك 1 اكو 0 لسالا 3 ف تايملاو و

 راثلا لد 2 نأز ايلا لمأ مزيو ةدلبلا هتبلق ةردعلا نيج 7 0 رق ةف

 ١ نا نأ ذوو رثك كا ءابأو د 0 هك 00

 سم 00 ناكاو اضن 00 5 أب

 بحلب 01 كلو 0

 .زحارلا لاقو هلل رج حير دج ا 7 2 0

 ماو عارقم لثع 8 عسملا اذا جرار 0 ممانلا مل ل 1

 0 6 نم 0 0 صئاقلا شر مثيف هضي يل نو ٍ
 مشيفدلا »رز نع #*

 : «لكن هيدهاو ند ْن ه4 اع لاق ةممز نيل نإ يدى دشن 0 كح ل

 0 لذ ماج امو 1 * 0 1 ث لازا 8# ل 0 0

 ةقان ةفص 00 ا أ نم يردأ الار رص لو 0

 0 7 ا أح 5 0 ” ةيح عاق



ْ 0020 ْ 

 هَ ا الا وهام نولوتب كالذكو اهلك أ نم هلاح نسم هلق احسلاو اخسلا

 3 دو ةلماغلا ةيدعالاو نادل | مال ردق ىلع هلك كلذو هل كاك نوكي

 0 نمارو رسما اكحاض لزب ل تحت ضرأ لخد نم نأ نو“زب 0 :أيرت الأ
 ْ 0 ااب دحو هنوق دقفت مث ال وح لصوألاب ماقأ نو !م مه جر

 المو ريوخ ىف لا امي اماني هيف ناصقنلا دجوة-ارف وذ هتوقدقفتف الو> ز 5

 خامشلا لاقو ةريزجلا ليمامذو نيرحبلا

 . عتاهةردرول 0 *«* هتدوز ريبخ ةأطق 0

 >> نب راقد

 .اهالقو اهدرو هيلعدود * ةيرييخ ةحخا هن 0

 يفو ةعيرم فو ةندح ىداو يف لوقلا كلدك د ه دع ربيخ يه> ناك « رخآ !لاقو

 0 ور 7 ليماد كل ولسلا ماه نب هللا دبع لاقو ناك ثيح لخنلا ل راق

 700 هل ىرصرتلا ظل * بتاج ىلا ةظوس نم هلأ

 0 + 1 0ع * 0 كد م يضع اذا 0

 اانا يفلان ةوزحلا نم ا 3 00 بجعل ا رو تاك

 َح لا ن مطل ٠ 0 تلح نمو 0 اغلا نيعاو طا م تان. نهنف ١ ةريغلا ى ١ كل 1 لاق

 00-2 ىزاتلا كات مي
 0 كلام 8 تلف 3 ١ كر « سرعإو مأ علا نر نم

9 7 

سرأ ةطير يي ىف
صقمإ ن 0 1 « مها

 05 تراك ثمط ص

5 

 « مهمامتا يا ه2 مو
 36 2 0 #0 ”مولث

 0: تبحاعلا ب 0

 . اكل اان طخ ام كن مأيانم نوءاطو نط

 زيزملا َن رم لع مع هللا ىضر ندع هلأ َ نس ب هللا لع 0 و لاق

 ١ 1 0 هللا هلس 0 0 هناكم ىأر 0 ل 0-3 : هنع



 كا
 0 كلاذم ا دا كنت كبثو» 0 0 كا ا كيهأ

 كلذ ل نع نويعا 1و ا
 3 دشنت ةماعا |

 ١  1 5)نب هل 2 مئاج وهو هئطل ىفاع اي #« هل هلاحط مأ

  3زجارا 0 بإ ود َن - 9 3 لاز ا 0

 دق 3 ُ ناو رارلا هب 00 0 0 قف ةحبساا 00 000

 مثاه ين ندا دة زاوهالا ةيضن اماف قارتحالا كلذ 0 د

 .ناك اهمدوأ ا حببف يعشاوال دب الو مهلئامشو م معابط نم ريثك

 0 رعب 0 0 0 نأن منار اعراب

 مارال دال 2 مؤ و مك ودع د دا سا ال ا ف اميتسإ كل كن 0 ا

 .”طاسوأ هب ا تانيلاو نينيلا ن 7 لو. هي هيش اهلا عايضلاو ةريثكلا ل لاوم ْ

 بتدسا 8 , دقو نوح اهلك ةهمنم لاملاو كلذ لاط ناو راسيلاو ةودلا 00 راع هَ

 هنأسأل ىخضر الونيبدؤأاهةضرف ؛ ننب> هدلول ىكرب الف ريسبلا ليوم مثريغ ن

 ل ١ رس بذأ 0 6 ةعائص 0 ُْق 0 كلذ 0 لكيلا



 هك 2 :

 ا يمح نع ىجلا عورتو ءابولا فاشكلا تقويف اهامحواهابوو بير قتلا يل اهنم عرب

 او دانا ف و> ىف مهل ناو طاطا ل دودي نا لإ ةءاوإلا ةيق ةنعانم دخادقف

 ٠ نامحأ دارا 6 ثيدح ريغ نم هنع تءز ند دوال مال زاوهالا ك تاك

 ءع ن* نوتؤإ | اهناو راقك لاو دع اطلاع لق نو مهلا لبق نم نوتؤي اوسبل مهنال

 1 ملل الزام 3 نعاطلا ابا .-ىف يعافالا زاو »آلا قو ..تعج كلذكو ةدلبلا

 يذالا نم رش وه كى -. انا ق نك راو اهرئاننو اعياتمو اود قف تا رارجلاو
 خابس انا 'ارو نءءام اهيكر حقن هدأ ون نع هرارحالا هما ترض ال ةرارخلاو

 8 اذاو. مهلطونغو ٠ :عراطمأ هأ ا 0 01 فد 5 ١ أمفو ةظياف هأيم عقانمو 3

 . كات اهيف ىلا ةرخملا لبق 0 كاذل اج ها ا سيشلا تغلط

 ا ا «تابقام ت تفَدَق هدحاو ٌةرج فاو ةراو>و اذه تالتما اف تا رارألا

 .. هقذقامو خا ب اكد 5 لا اذاف ادساف اراك رانالا كاتو خابسلا ثدح دو .

 1 .ىنادحو .:اوحلا كلذ هلع ربت ا لك ددق 2 وذا داسفبو ءأ وحلا سف ليحلا كلذ

 1 ٠ نعنأ لباوتلا نع هد 0000 درو ندع راع نيمحاما
 ّ ١ . ضرعإو هب نادم كلذ نفرد امو ةعادلا كانت يف هندجيف دولوملا ىلفطلا نابق اعر

 ١ 0 فيل اطل خارخذر ويععزتول اع زانناة ف طاطا خارنا ضر: ىذلا لث تايملا خارفل

 0 0 .هل ديالا عدت لاو دلو ةلفعلداا نا زوق ةريصصل تداءل تايألا خارفو

 ا 7 6 3 ار خو ميطلا تناك و ص١ ا 01 انما ةقرافم ن . 0 ديالو ا

 00 00 :ًانوعزبو هانر 3 اذهَو ار . اذهناكن و بذلا 2 و مها َْى ادم كالذو ء ءاسأا

 9 7 ءاظملاو عزولاو .ضرالا:: 0 ص راو ءاب را لرولاو سضلان ..م رباا ىف ناك

 اوت وب 00 ا كال نا 1 00 و 0 1 نافاس اا نم هاو 0ك يذا



 نم ءئذل سالو رخصلا عودصى نكست ام ا يجافالا اناف ضرالا : نطل ن 1

 اهذحأ حو نم م اههسانيل ليفلا نإو سانجالا هدام مطلا نع ربصلا نم 3 ا

 قو ةيئام لم هلآ نأ 3 الإ هحولاو ة ةئدس هَ را شاع فقام ا مه ناف 0 ٍلَوع ن ؛ 3

 ليقو لاق ربقلا ةيهاد لودي ترد نب ساو تءسو لاق هال نكسال اب ناك. 1

 ريغ ارو عضوأ | كلذ سحتف نيع امإو ريدغ امإ ءام بر 0 ديل اهرايثالا كلذ ا

 ىزامرألا باذكلا لاقو هم دقو انيح ماد هانا كلذ كفا
 ربعلا ءامصو ىهدلا ةيهاد #*  ربكلاىددحات از ' يلمملانب اي 1 ٠

 . لهأ نم لجر شيلات رشص ن ديمس نعركذو كرش لاهنت 0
 هوقراف ىقوطمل نا هيترأ ا لاق لحر مناف 2 لع ىنشاف لاملا ريثك ةيد

 ىوادملاو قارلا لاق قافآ لف طالخألا ضعب ءايش أ هاقسو هاقرف امهرذ نيثالث

 يف امهرد نيثالث ىلام نم هع لاق اهرد نوال“ اولاق هّدح امو غودللا لاق ىف 1

 ىحن رطشلار كش نءان .انكأ ضع ينأدجو ايمو 6 ضخم امن تا

 4- د ةما' زخى ناك قف قرخ نع هكا راش كيلا نرتعلا مهةذحأو نيص أولا نعأ ناك 1 :

 جئرطش كلاب بسكتب لسبجلا ىلا جرخ 1 ل ففرااادع ه ناك ام هل تاقف 0

 هيحاصو دو نفي مأ مجننأ ىردب سلو دحاو مرد الا ه 4غم سلو ةدلبلا مدقق ١

' 
 مظشأ نا لاق نافطغ ن هللا كبع نع عاسز ب ناو ص نو لأسو لق
١ 

 ةيملاو هليلج ةايح |هيف ماظع نوج هيدب نيبوءاوح ىلع دروف المأءدجأ هدمتعا ىذلا ٠

 لك اللالا ضعت الاهكلو شراب ير "نإ و ضعلاو ملا امنا نك م تضع اذ

 كا ضملاب رهن الو ا موس الو ادح اماظع تانملا تاكامرو عالتال و

 اأو رانا لكان تانلطا نم ثا انطاو ثانللا 02 لا ةيح ةيدابلا ىفو نال وجلا ٠

 اهر لهاجلاو اهس كل ءازو سيلو ةلوصال رابظأو خفنو رك 000 ال ما 5
 مطخ و عالتبالا وضعلاو م رجلا ةدشو مدلا ةيلا تعءمج انعَز رو 0 عزفلا ن تام ٠

 ضرالا ف تاديح مظعأ هتوج نم جرخأ دقو هاو ٠ ركل سول ملا 2

 ال ةيقر ىقراو مردلا اذه ينمالخ ( نكس هل لاف قايل ةدوجو ةيقرأا د ذوفن ىمدأ

 ( عب  ناويح - 7
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 4 0 هع اهاوزاما هنأ نظو اهريغ دب 0 ال ىناذ لاق 0 ىتح كقرافت 1

 000 ل الدرأ ىح كنج نم انضوم رتخاف هذه الا تننأ ذا امأ لاق

 هدب ىلع اهاوطو ءاوملا اهذخأت همهرد هيلع درب وأ كلذ الا ىأف هفوخو هدشانف
 هننأ قش يف ام ادجأ تنشأ الن هيلع ابلسرأ مثلسأ ن دنا ا ركا ابعدبال

 ىف عضوف ءاوملا ذ دخ ق هيلع ىثغ 8 < ةدأ. ١) كلن لهأ هي هيلع ثعمح ةخرص ةياع خرص

 0 لمح اوع راق قاطايرعأ هلأك قافأ > هوك راو تايملا كلت اولتقو ندسلا

 ظ ١ - نم ءايشأو لاق تام نا ىلا هل 1 يف مانرلا قو ةرصبلا ىلا هودرو ىراكملا عم

 ا /ةرحج رحج دلك ل لب انو اهدال را امظيلالو اهل 1عال تارشملا

 | ةيملا 0 ةيح ن « لاغأ "ىسملل لوش بولا اخ تو 0 هلكت وأ هلم هحرختت

 | لوقي لرولاب اه ءرادلاو هنم هلعأ بره هو تدصق تدب لكو اند اسفنل لال

 | كلذ لثم قلت يه همم رحج وذاه هامل 51 00 دكأا اك ل تايملا ىلع

 0 ولو املرونم لظأن را مهلا عزو بضلا نم امرج - كيا ل واو لرولا نم

 ٠ لرولا نئاربو مظ ب كلا ىرتسا نم نولوقو بذ أ مو ةيح نم

 3 ةسقنل رقمي ال لرولاو ادكلا يف اهترحج ارفحت بابضلاو سضلا نئارب نم ه يونأ

 نم لك أه "1 نال رمال ت راق امال مأ بارمعالا مز هت نم بضلا جر

 لالا برش ف اهفكي هناك اهريغ. رفحو كلذ ىاعت نا ىرال يهذ رافلا نانسأ

 03 0 ْش 'طيقل نب سرمغم لو ةيحلا 0

 01 0 : | سقف راسا أم سعقف ىلا #0 ةيح مهاخأ ,ول ىلإ كرما ْ

 و رخ د مون بطاح #3 ميو يذ ءادلا تام هاك اذا

 ساما الاب#' 1 وىغنلابآَذ *# كك لإ نى ا ف

 أو ل تب خا 3 يدع نوكيو .لزخأ وف لب الا ةماظدتشل نيو هنال سلاطا ك0 :

1 



 : ١ ها ع 2
 بورشم ريغ هام قرط ما ١ تدناو طم وبحا ني نأ
 بيضاهال مم نم هواسالاوا «* قثل امان يفأ م داخا 70

 بوقرءلوا قاس لفساب باب * امل ناكو ابعم 7 تكل 1

 بيذلا 0 ع 0 نا 5: هتابكا ايئذ مصاخأ 20 1

 وحشلا عم ماو : لك كلذكو ام اندفت كلذل ومطخ امل مقلاو و ردشلا ةعساو ١ .ةيحلاو لاق

 وهف م 0 خو طخ . اذ ناكو نييحالا لوطو وكلا ةعس هل | ممتجا |: اذاذ ديتالا م :

 هنكلو اهتضعل دشا ناك مطخ ةيملا سأ ار ناكواو 3 )او ىئذلاو رب ريزنلاك 4:

 0 اذاكلذكو لفسالاو ىلعالا اهكف نيليطتسم نيقيقر نيملظع ىلعقبطلا دق داج

 اهمال هليح لكب هعنكو كلذ ىف لاتحتو ١ أر ىولت اهنأر يمع وأ رجحب لجرا

 * ريصخم اهقانعا يف نوكي ام رثكأ امو لتقم وهو ام م عضولا كلذ فعضلا

 ةعيك * ىد وه اغا قدتسالا عض وألا كالذو معا ىعافالا ىف كلذو بابغا | اهرو

 كل تع >2 نأ تلم ذاق زوضغلاىن همس ءاننالا مذ ب تا ا مق 3ع كو و ةط

 ] الواو دأ ةيال ىلا جاتحم با رجا ف حتق ناك نا

 دب نيعتسإ ىتح اءنتمم كلذ ناك دقل ةئااثلا ديلا 0 0 أ ا 5 نيلامح

 نم هيف ال كلذو غضم ريغ نم ةميظعلا 0 ا ملي د نم

 عز ف دازو ايلطغأ 5 جرذملا ةعسو ةلذإ ا ناقناو اه و ملا كذك 00
 در نأ كلذو 2000 نيرحبلا لهاو لها هيربعللا :

: 
 ل 6 . عفر اننيععا و اول د د_ا ( لالا ت را 0 3--

 ةرانملا اذه سأر ايذاحم ءاوملا يف ةنسدملا 4 ف ب اهاالا ال ين ا نا 14



 راد ساس
 ؤ هلا هذ هذه نم 0 0 نم تنرخ ةبرض هند هن رف هيلع ىه امم للعا ناك ناكو

 نين 1 سمعا نوعفادتن ع : لعأ لزب لو رظنملا ف فاتخا كلذلو كلذ دعإ هوداعاف

 ) ' نينتلا د ردت الحر نو د6 ةنقو سلع ق ةوكت كنا بجعلا ن 0

 ] ” اذه و ريثك هنباعي. نمو ببرق عض ولاو تايعلا ن وعدل تدب تلا باص و موضعا هرانيف

 ا ااه لاش لا ةيملا نا معز انسي الوقت ةلصالا يف لوقت بارعالاو ديدش فالتخا

 نأ سرفلا 0 هاش ثيداحاو ريكا لو م 0 الا 7 ىلا رك + الإ ةلصالا

 | ةهج لاما ملت 0 سان تيقل اعرو سور ةعيس [4 قو ريعيلا نم عا ىنأ هه اه دحالا

 6 هنا قام: ا تحاص 2 دقو ةاخملاوا ةعام | تداعب نعم وهو اان ارو م

 1 ةهج . ىأن 0 تام قح كلذنأ يي زفكلذنع علم ناسعا ت 2: ءادذ ناتبار مل 8 تررظ
0-5 

 ل دولا ؟امكلو يعشل "لو يملا اماف لام 4 ضعلو للك م هما نمو يسيل : نيسارلا

 0 ومب ىدغتو مثل ىدعت اع امافلك لإ امإو لمرلا ىلع نايبصلا ب م 6 باقتلاناهجاح

 قدر امم ابلك ثدرداحالا هذهو ةيربلا بذك | هن اذافا م ل ءاف ضعلا

 | ناف دال قذا مغ ما لثم فتيبننتلا نأش لثمو اهرما ليوم ىفو ام بعرا
 0 تعرلا ىف دأز ا ءرو هتعمسو هتار انا مهضعلا لود ساخلا يف ىرجي هراذ

 / - ناطر رسلاو ااا قاحام مظعا نم نا نيئدحلا عج لوق اهرظنمل ةلامسالاو

 | .ةبحاو دج ]ا ناو رسألا نم ارمع لوطا ةيمحلا نا 0 لاو كنار
 ظ | ملون اع ممم ركل كلذو. اذ ضرع ىذا سماالاب توت اماو افلا فتح تنام طق

 0 نم ءاوح ىلاو مدا ١ لكن سوو نيسلا أو 0 ماهف ناو نيطاش امف نإ

 ! | امارذرتع لاو الوطن أو ١" هال ناك ةلاناحسا نلضفلا ل متزوا, فوج

 ظ ١ : ااونورتتاوذ اهنفو رعش تاوذاسع نماههفكلذو سعزلاو درملا تايملا نمو
 | 1 ل ا دولملا اماو طقذ معد داعم اماف فاللغو سس مأع لك ُْق ال قاع

 | كلذ مم لاق ةرم ربش لك ىف علو هداج نم رشق لجر مدنع ناكدنأ مز
 ١ ف اهرادقا يف داز دق هنا يف كشأال يذلا امأو دكا | لاق وا 0 هدو



 ل م 0

 ناهربلاوةبيجملاةب الا نم اهف امىلع هبنو اهرما نم لوهواهراطخا نم ملظعو سو

 نم اورحسو مولا هب لوه ام ابءالتبا يفو ةيحاصعلا ىلق يف ةرهاللا ةجملا اورينلا

 لوس ىنا نوءرفاب ىموم لاقو ) لجو نع هلا لاق كالا نم هءازاجو نا نيعا 1 ٠

 لدتا رسا ينب ىعم : ل راف(ىا] وحلا الا هللا ىلع لوقا ال نأ ىلع قيتح نلادلا نم ٠

 ناب يه اذان هاصع ولأف نددالا 0 حك اهب تأف باب تئج تنك نإ لق ٍْ

 مهنال ابعت انهنلا لوس اعاد تلق ناف ( ىردسو مملح اوق ًانرهلوق ىلا(نيبم ٠
 ةيحاصعلا هللا لق كادن تاح اهماك سانلا نيعا يف امولوك يدعو لأب كَ اؤاج ٠

 فاد مهيصعو م 0 أولدج سانلا نيعا اورحس نيح اوناك ولو ةص راعما هذه لعأ

 ةيلاندب ىةصاخ كلذ ٠ نكي ملف ارمت وا امئذ ىسوم ىدعدللا لمحلا روعو .ىمانلا: نيغإ |

 .ىلصع يه لاق ىموماي كني كلن 0 هللا لوق مق ام لطأب ىلع ليلدلا انف ٠ ظ

 اذاذ اهاّءلاف ىموماب اهلا لاق ىرخا ترام اهف ىلو ىمنغ 8 شهاو اهيلع أ

  قلاو )هلوق ىلا (اران .تسن 1 ىتا .هلهال ىموم 3 ذا) لجو زع هللا لاقو( يسل هيا

 كليا نفح الو لتا ىبودان بقعا لو ردع نب ناجح ابباك اهأر الف كاصْغ |

 تدخلا  نئل هللا لات و)ىدعالو لايح كانهنسلو اج اصعلا ت 3 نينمالا

 تنك ناد تاخلان نييدتيح كاع - واوا لاق( ني وحتماا نم ا اليريغا

 تالا ىف ناك ةيح اعلا تاتق نيه نابي صاذاظ اس يقلأف نيفداصلا نم

 ْ ال نا هلاعد ىف لاق سو هيلع تلال ةلأ رو دقو يملا ردق يف دازا ام اذه ناكف انشا ]

 نوكت ناوانيدث وع نا هللاب ةاهتسم سو 4 1 هللا ص هناكالذ لب 1 وافدا هللا هتيعا 7

 ىلبص ينلا لاقو ةوادع مدشا نم لب , هللا ءادعا نم وهو الا ودملا اذه .لكأ هتتيم 1

 مولعملا يف ناك هناك ىن هلتق وا اس لتق نم همايقلا موب اياذع سانلا دش ملسو هناع َ

 نقذلا يذلا كلذ ع لدبو قاما رارش ىنالإ كلذ قفتالو ادحا لتق ال ينلا نا 1

 يبا نب ةيواعمو طيمم ىنا نب ةبقعو تراملا نب رشنلاو هدب فا نب ىلا لتق ند

 نب قيص ىثدح لاف كنه يبا نب هللا دبع نع ثدحو اربص ىداع |نأ نو ةري

 نم ذوعت - هيلعّللا ىلص هللا لوسر ناك لو ير اهنا“ أبا عم هنا بيلا ١



00 

 ماو م كب 0 31 0 لوش ا 1
 ظ او درا د «.م مك ا

 8-1 دا نأ كب 3 ردم ها تومأ نأ كب ذوعاو 0

 كيذوءأ ينإ مالا لوي ناك ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناءاطع ىنادح لاق ورم نإ

 ْ لجرلاو 'اريفص رفصلا ' ترفص ةيحلإ لاق هل و لاق مدهلا نمكب ,دوعاو ذوسالا دمالا ن

 أ ريطاو ماحلل ةرافصلا ْذ دزعو مياعتلل را ضعشو باودلابو ريمدتال ريطلاب رفصإ

 00 1 8 4 0 الحر اوم ناد ىدعا لاق ة عراز 1

 0 درا املا ملا عطق #3 داما مدل اذاو

 ْ ةىدنع ذهول 35 ملا ضبان مدس «زو هوادوس ناسالا ة 4هقوهشم ةيلاو

. 7 
 ا يسون ربأب ًأبضانأ لاقبو ن نينا أ هلنأ هك كارلا 0 ناو

 ار ميزت اك « ةليضف 090 0

3 0 نع 1 0 و 0 . 5 ةيملا
 0 0 لا اذا 00 2 00 

 0 4 0 ةهج ن م أ نأ احم دل 50 ناك 0 0 0 كلذ الو

 شا | 0 املا ع نم ةايحو 00 ضرأ لاقيو 1 0 0 ريغ أى

 0 رخال ند 1 توص تمم اذا اهل لاق ها نا 00 نو 3

 نأ نظ اذا جرتيل ب بعل ر | رحج دنع ديلا كيرحت شرملا نا نومزي 1

 1 نم احا اذه ىبب لاق شرملا اذه بأ 3 ةركل توص هنأ

 ١ 0 ريزان انك نيبو و تالا نيد ( (تاي 8 ع أم ءامم 0



 ىف ةميزس رعالا تاوذ نمو تيا اناا تار ري

 لكأتو ابلكأت ىت اهلتش يذرال كلذلف 0 اكاله كلذ دنع 00

 نأ الا ذفنتلاو 9 ثاشلاو ريئاتسلاو لاعوالاو ىوارالاو ليابالاو نابت
 « بأجتلا مئادليلدفتق «زجارلالاقليللاب ررظإ امنإو يعافالاىل دصقيام مغ

 ذفقلاب سيدلاو لخادملاو ماقلا هبشن تالدكو ىسمقفلا ٠ دمحم وأ وه ,

 بييطلا نب ةديغ لاق يعافالل هلايتحالو راها ن ودا 7

 عشالا ماهدلا وهو ممم #4 سس ١ ُدْفاَنَملا يقلي ىذلا . وص

 عدخالا قورعلا ثب اكأبرح * كني ثمييلا هيراقع ىخ
 عشعشم ءانالا يتءاع دبع * ةداؤ ف ليغ 1 3 قار

 عشنا ةواد_هلاب لباوهلا نيب #« ميو سس 1 اوك هل

 (ش 1 0 . نوني ىلا م ع 5-5

 اوعرصل لأ موس عاصر ا 0 مهو 7 نا _

 عزع ةميغلاب كفانق | اوهتنح ع مولع مالظلا س ني 1 0

 ىدوالا لاقو ظفح 0 وغو راعشالا ا ع ١

 01 1 نس انلا كدع 0 اذا بخ 2 ا ا هل 0 0-0 0

 رارق | 7 1 1 اهدفازق د رحتمو ة ا

 ىلعوأ اتنعاو لط نا هنأ كلذو ىهفالا نم ضيق عضو

 تدع 0-0 8 م م 3 لمس



 ظ 605 ظ 0

 : ا هئارجو 0 ةيلطو ه4نم ترب ىفالاو هيف تال ةكوش عم هدإ> ىلا لصنىل

 د ١ لضأو لرو نم لو هيح نم لضأ لوف 0 بس> ع

 ظ ١ لع ميش اغإو تول منيل و انه ا نزال اهنا اف ةيحلا اماف بض نم

 7 0 رايس ىثثالا ريصتمت مالا ساقلاو بسكلا ىلع ىوقتو اهخا رف جرام ردقب اهضيب
 'امأو اهل امط راصفم اقأ امإ نيم أنيد هيف نكاسلا نابةقاو تاخد ارد+تدجو .ىتف

 دق و رابن 3 امل نم كلذ ناك ةعاس هف تيل امنا تلا را تره

 00000 شر وه اذإف انام فرك امرسكو ةايملا شي تأر
 ا جرخا دب 0 ص الوطناح قرأ مذ هل_خاد اذاف ملو شه هضعا فو رضخا

 ظ 001 1 نو* زو ردفأو هةئم جمس امضي يف ىذلاو الإ دساف حرج

 0 ابفوج يف .!دضنم دوا ضب ناو كلذ تود ابضيب ىف ةمال لانو ادح

 ١ دداعو .ماحرالاو نط 0 اراد ير ةدعاو طخ لعو ةحاو زارع لع الوط
 0 3 ت : امد ةدش ىف داز ام ضع كلذ ناكو را مايا ددع اعالبضا

 رع ةدحاو لك را ص براقع نيعيس ن ..هرثكا هيف تدحوف ردع تن :؟ ذا ترقع

 ظ راس 1 فلاو جاجدلا ( رذلا ريثكلا قالا و) ينكورسلا ركب ونأ هرر>ةزرا

 ا 0 اس "1 و فاوجا نم جرختو اصونخ نيرششع عضن ةريزنللاو ةجاجدلا

 اذا اهدالوا نال اهدالوا يف ايننخ نكت بح اذا براقعلا ةماعو ادج ددعلا ةريثك

 | جرتخ لادا د م ةدالولا نوكو ابفتش ىتح تابمالا نوط تاكا !هقلخ ىوتسا

 ا ا .ةضيب نأ درو ناسنال نال. كسلا ءرذ 0 كلذ نه رثك 0 ةتيم تابمالاو

 / هتثح ةقدلو م مظعل تاك ناكل 0 11 راع روقالا ضمنا نم ةذحاو

 دال نارأ ىف ةروكذلا نأ ركتالاو دا فلا امهدسحأ نا سعأ اهمرتعل نكلو هرخصو

 | لا قف ١ كلذ دم كمسساا مث 5 هتملاو ةيقبلا ىف 0 ااكف اع .انذأ خم ” ثانالا

 ل دا امنا دالوالا ىف 0 نمر ام ناابعيط اغإ

 ا تاب تيمور ماحرأ نأ ىلااو غ2 1 1و ةئاملا ةرثك ردق - لعو نخللاو نمسا

 تل دعنا ةيوطرو ل رف 1 تانئا رعت ناو
 ظ 0 1 ُْف ًازارص درايلا ءاملاب



 ع ا هاد. 008
 تناكو ًاقيظن اهجرف ناكاذا ةأرملا نأ نومزيو نفعلاو نعنلا ينو ماحرالا بيلي
 دايال لاج ىلا نايسو ارتاع تداغ نمعلا قف تع 1 ناف ابامح لق ةنملا 2 ةرطعم ا

 جلا تروق اذا لحنا مندلاو ربلاو لإ ,الا ث ! نم رئالا كلذكو كلذ مهمرتمي 1

 نهولا لاخداب كلذ دنع نولاتحف نيحالا 0 اهراجج نمسو ةباش تناكو

 ضيب» دق مث ركذام فالخ ىلع يضلا ىف نإ اولاقف سان كلذ ىف نوط دقو اهلع

 ىراحصلاتشفتنال هداو لكأي بضل نأ الولو السنوعيس انة

 اذنهو ميسألاب تفل : تمره اذاو رارعلا دالب ينو ةدكيف الا رفحا تةلزانم
 كلذنوكي نأ ن كى دق مث ليق نفملاو نخالا نم 0 ضع لع هب لدتسي ام ةاكن

 هيلا يميتاب فورعم م 1 تايحال سلو لكمف امماحرأ يف الإ اتافص ميج ىف كلذك

 لكءاونلاو ةبملاةاقالم نم نوري ىذلا الا كلذ يف سانلا دنع سيلونايع هيلع فو ع

 اود نأ امان لوتنم كا ا ل رزيخ جوز امبن 5ك هيحاص ىلع اهتم

 اناناس او ملامساب تايحلا ركذت برعلاو الف هيف لخدي جرف وأ لخدب وضع ىلع

 ةنخو 006 ةدوح دنع هنورأ ديو ىثنالا نود ر 5 ذل نودبرب امان ذ معلا اولاق

 اهاوطلناو مهف يثثالا نود ركذلا ١ ةدارجلاو لو انا هيحصل ءارعشلا ر 1 م ندبلا

 ال ى هلا نال < رارذصإ أمذ ةوبه ةدارح ه مزاخىبأ نيف لاقر ركذلا نودبرب امناف

 ابغي لجنإ نيتلاحنيب نوكن يقال نال, ؟دلا ةرفصلاب ف وصوملا امئاوءار غصن وكت

 . ىعاشلا لاق نوكت ام فعضَأ ىهف اهضيب تفذقو تأرسم نوكت نأ امإو ةلقثم يف

 بيس ءاش ثيح أ ليللا قو +: ىراالو مامللا ىف بعذلا

 021 قو دهرا تفرعو أهقحا ص عضاو» نيس لمرلاو .نابثكلا ىف تان نارا

 طايسلا ادا ملا ليق « اهلا فدا ناك :

 ىلا سعالا نبا دشن .اوءاملا رن ١ نوفرعي . كلذك

 عصقو طخن نادلو بعالم * اه اكءاظملا بانذأب رض . 0

 ئ ْ ١ 2 تايح فصي وهو رخالا ل
 اهتانثمو و ىدا نأ كورخ 8 عا "0 نك

 : ) عب - 1 ويح 4 0 ْ
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 ١ 5 يلكلا ةماق لاقو

 0 انو تاذج عئاض ردودخ ه احامص ىلذهلا ا

 0 ةريع وأ رج لاا نين لحلو

  دعابتم اهب ىلله فحازص ا كر ءادعإ[ تاق. نكو

 0 تراص 5 ساو دلك تك يارا لاع رك ذوي يلدا ضع لاقو

 لا دال و ى 3 ,ب عاجشلا تلق 5 * مهصا رم يرآلا ىلإ ترظناذا 1

 : كملا كفو

 طك 14 ا ,ةفايضلل ناي 0 *« ةفيض ىهو همأ هتامح ىف

 2 0 نبرسل تاع صواسو * ابقوسعناك تاعرج مئادم

 0 مآأو فخأو ا 1 ردح اهلا ركود آلا تودع رتسالو و حانجالو تيونألو

 07 لود ثيح ةيلا خال ١ ههشف كلمصيق ريثك فصو كلذأو 2 ةعئط بحاو

 . هتفاو تالذاملا هركف قوتح * هلضف يدوأ لادا دافأ ام اذا
 ا 0 2 تدارس عطقت ل لذحلاو د دع هرع البر ررك

 َ ب رملا معز زو <« داجلا ًايسنا 1 رافظالا لصندقو * سعاشلا لاق دلاو خاسلا ىبسلاو

 0 كلذ ن هركذ دنسسو قلكلا عييمج نيدب نم امهم كلذكو ميينالاا - يالا و ماعنلا نا

 ماعغلا يف لوقلا اعف رث دل يذلا عضوما ىلا قاسلا رخؤتو 57 عضوا اذه ىف

 7 لعجي نا بررغال هبحن « غل اهدجاةريبك اها وعدو سانلا نم نيب رمغل انيلثبا دقو

 ا 1 فرطلابةفخشو تيرغلاب اك و روزلا تئارغلا 00 0 هيلقو نيبادكلاديلوتل اذ ده ةعمس

 ّ قت عتمل ىف نكيلاو نيمسلا ىف ثنلا نخب وبف زيبملاو عملا لف فل

 ئ | كلذ نا ىرب مهضعل ناوي رخ ذل ١ فنصلاو مفدلا لك هنع عفدب 3 تاك ىدأ

 7 نا قل 0 نفذ بذكلا نم رذقتلا 5 نم الإ ملكت هعمد د ذيع هنم نوك ال

 ظ ا لوق مص يعافالا نا ىلع ليلدلا
 07 0000 عويس ال مصا .-* تايملا نم اضانضل تلا

 "جيران | دعنا للا وبهذو 0 تاثيبخ نم اسانجا معصلاب / اوك ذ دقو



 كفرا 2
 موضع لاتقل رغما ننأر دع قالا اقر
 ىادلا تود غمسنال ٠ ءامد # م ند قيخر 0 ا

 اشرلك ةمح ىذ شقرا ة 8 رأا تيب 7 شح نم 0 . 1 0

 اذنلا 0 ترتد د 5 ِ ,وط 0 ملأ :

 تاددخ 0 نع رتش 00 ف 0 ىمبأ 0

 نيعك نيعلا مق وفو تداع ةهتدع تا نإو و قيل 07 كَ هليع 0 محبا سال ىفالا 5

 ىفالا فصل ىعارأا لاق "يف عاعش ليلا اهو تورضم ا 0 1 1

 عفسأن يملا َّ قل محار للا ## ارداس أه اذا هيعارذ قديو 0-07

 م.صلاب جورألا نم _ أبفضو 7 نوكب نأ م ا 3 هش ةئصا

 ارتلا ىراع 0 تعم # تايسلا ل و مسا 7

 تاخإو قا رطإ لوط ند« * 3 4 ل ةيآ

 : تراحلا ف تقنو خف 0 هل ٠ اروطو حيصلا | هتيلا

 : : هلوقن يأ فصوا هنا

 تاديدح 3 3 ركف #4 0 تي ءَ ال 80

 ' تا وهو 5 ىلا »يف | رخام وةيسر د نع 00 0

 ةعرسلو قار طالا لوطو تاب لانا روصو 8 - قادشالا تن روس باننآلا 3 |

 م ةياهاج ص ا اهمفصو دقو مك اكو كلذطدت م اذا ةكرملا ة هفحو 0

 يعافالا هفص نما انناصحا | ىدباف سد ع ريتا "5 ل :1>الا تا ظ



3 ْ 
 ثء نم رثكأ تايملا ىف اباتك ىمشاحلا دم نب داود دنع تيأر دسقو ابلثم
 ارسال ورمحالا فاخ ناسا لعاودلو دّقاو فصنو دإج رادقم اهم حصي ام دالجا

 ا هبوشحج نا ىلعا ل دقاو ءامدقلا ةئسلا لع م ديلوتب كنظ اف ةريثكأ زاجرا

 1 . بابا اذه ى ءاورذفت ؛ يد. نم 000 ولف طق هيو ثحج اهلاق اما راعشا قالملا ىف

 0 يهفالا ىف ىذلا رعءشلاو

 ريك ريغ بطملاو يح نم * شئرم ممأ ىلتق داك دق
 ريش قيقد نمحطفا صرقلاك 3 هرب نيزع همز ال تدلخ

 0-0 رير ضيفن نم تحاط ءاروس ءااك حاق ولا انيع ريدبو

 0 روطام لجنمةفك كاقام * ةفودث لهب اهاملم ناكو

 "000 روربطل تضمضم زوي اقدش « ةتضرعتسا اذا هيقدش ناكو

 ا 1 .هرالام | ممزتا نأ الا نيءلا ةقا ٌءاق اهنا لوالا ميزو انيع ريدن امنا ىرت / © معز دمَذ

 " ساقشاالا كاردا ىف ةلوج ا تدار لو آر رت لامانع ذأ نادألا
 003030300000 ا( روكي لازو# دقو ةرشابلاو ةنمايثملاو ةَيَرْلاو ةديعبلا

 ظ نا اوميز نيذلا ناف عملا ةدوجال مثلا ةدوجو ثا رتك الا ةرثكو سلا ةقدل
 ع لبق ا تفناك نقلا رومالا عيمج نيلاو ملا ة ةهن نم كر داتا ١ اورق هان ةماعلا

 00 طا ةفص يف سعاشلا لاق دقو ةءيمس تناك ول عمسلا

 طا ديل يال ليسلا دوت « ةفكاعءالظلاو تودلاىلا ىومن

 ا لاق نا دعب اذه

 ] , اعيشلاو يرلا هنم لان 0 7 د15 نم ىف امونإ
 00030000 ارق ىرابسلو + همدتم قرتج باب لإ ىوعأ
 ١ امطق اهني ىرجي ملا ىرت لصع- * ةكئاش بايثالاو ديرأ نوللا

 1 لا 7 0 0 * 0 ءاربشخ نو 01 ءأ



 0ك

 كض  ا
 اوعسنا نيذلا ءالملاف ىذغ هتفرعمو أشذ هيلع يذلا هل سهاظلا دوجوملا حم اممئا ىذلا |

 نيذلا م مهدوا مالا ايف تامثلا اوك مهنع اوريخأ اذا ورا ىتح برعلا معف ٠

 ووو هدم شرار رو هثولدجو ارو الح وأ امال هرامج ا معا ءاوسو انيلأ اولقت : 8 ٠

 1 ملكت نا هننكلو بارمعالا ةلأسع هيلع نر ظةسأ 1 ربخ ءألؤ ضع ىنربخأ قد

0 

 0 هفق ةوأ > ةودق كلذ لمجأ/ باعالا ضع همالك ىف تركناف ثدحتو ٠ ا

 ةيقرلاولوالا فال 1 هبشأ امواذبف ركسفتلا لبق يفألا ن :رحالا هيلع ن نمؤيلال ن 6

 أن هيعدب يذلاب هيشي كلذو ءاقرلاو ءاوملا هيعدب ىذلا ام بورض ع نوكن

 0 عتمال هعزع ةيقرلا كلن 2 3 نوم زب من أ كلذو ناو نيطاي_شلا لع عرف

 جارخا ىلو> ىذلا وه نوكيف تاجا ام لئس اذا صاعلا ل اولا فيكن 0 ناطيشلا

 : ىعافالا 3و نيذ 1 نوكب أ يبا 0 اولاق أم ىلع صاالا ناك ناذ رخصلا نم كال : 8

 35 ا ني ف لهدا ًاءيشسنل ثفنلاو نر و ازعلا تناك اذا قرذ اهريفر م

 ءاوس هش محالاو عموم سلاف كلذ ناك اذاو ة 4 رطا 0 ىذلا ىف لمعلا 0 وه امتاو ٠

 ليلحتلا وديقةعتلا ف و ةدمعلا لح وه ةرشنلا ف و ضيغبتلا و بييدتتلا ف ل رول وم ول كلذك و :

 ىراربلاو تابارالا ىتأنزو شحوتب دن ةعزملا بحاص بدال نآلا كا و

 ىرتشملا ماريو ركذلا نابلاب رخبتبو حارقلا ءاملاب فيو نملاب هبشيو سانلاب سنأبالو ٠١
 الكيه محاسب هندب نوكي نأ دقت كلذو نأحا هتءاجا مزعو شحوتو فطاو تدفن

 3 وه ناف هش نوكلاو هت_ساالم هركنال نو انفرأت ا فر هلوخد ذاب, يح املا

 ا شحوا يقم 11 نافل األ 4 امرو هتايخ هترهأ 1 كلذإ د و مازعلا ا

 . جر ىذلا وه 2 35 ناو ًاجارخا جر امن تايملا نا نومي 0 1

 ةئاوملا ضمه هوذومف 0 هوقراف رح ا مكءاجأ د لق لو ةديبع 0 تءوس 7

 ىد الف قرب نال لازام لوف لحرلاك هي هلع ومحو اذه 3 مم >> لإ هحولاو

 نوئموب اوناكو تايملا ! كلوت ماسالا هةلما ذ ءارمشلا تلق دقو بابأو نال ٠



 ظ 23
 [ نا ع معز نمو نررتلا طااو كلذ ىف نيملكتملا ليوأتا, رخو هن نوئدصرو كلذن
 0 تسبق اذا امالوا اهيلع ماسقالا و ةعزءلل ناك امنا يتارلا ىلا اهرحج نم ةّحلا جم

 نبذا لل نا ف موق نفرد ل تايملا ىأ 6 ةئادك عنتك : لو تراج أ كلذ

 5 ] لوش كلذ يفو امتوم ن 6 ايلا جارخاب متازعلا نوبيجي

 ٠ مدقلاو هللا تانما اهرحج نم. « 1 اهجرخأ ٠ ءاشق را كذلا  ةيلناو

 . مزر اهشم ىف ادب هلالا تاذ * تمعمسوانادنالا !مساباعداذإ

 معحلا اه أهردح قلن ا ناك دق م .. ثيعممىذلا الو ةحابتاخ نم

 اي لوقلا ف تاع فانناو ا ةعد اوريغ فكو ديدح بان

 ِْ 7[ هللا هىد-ته ثفانا * اهلا نيحا- ءاضاب نيعد اذا .

 2 مغ اه اما 0 علطتا ءاجرع # امذع ناك بر ةفاخعال ول

 0 ةيهر نم ممش يف سلف * دعب لوا تقاذف هتلب دقو

 ١ 0 مر الو قرف اء سلوا 2 ان فيك ما | اهنمأ فركف

 َ مث جر 0 ا يلد دع رح ١ لإ تقاعتسا نيح تجرخأ انأ ول لوقت
 ' .مدهلاو ب عمسا اذا ميضلاو بنضلا لثم ةيملا امنا نورخا لاقو بانلاو ةمْلا ركذ
 نم رثك أو هيد ب قفصو هتوص مفر رجالا نم ائد اذإ ءاوااو رظني جرو وعلا

 ا ريف لاو عبضلاو بضلا جرم مك ةيملا جرخب يتح كلذ

 ١ كاي شن الد توناحلا ذا 5 * ١ اًعصلا نم يلا قارطم ءادوسو

 ١ هبال ةيدصلا و ءاكفالا ثدللا دنع ممالص ناك امو ىلاعت هللا لاق قيفصتلا ةيدصتلا و

 0 كلذ لاتحي ءاوملا ناكقف ديلاب ديلا قيفصت ةيدصتلاو ريع وخفنلا نيب توص ءاكملاف

 1 توم كلذنا الاشرعتو مكب كلذ ىف وهو احرخ اذ علا رضح نم م وبو ةيحلل

 دنع ةعزملا نمربظي ىذلاو كلذ ناكدل ةفاروا رعشت ردن هتوص مفر ول وهو ميفر

 لاق مث .شحولا نمكلذ ريغو بضلا رك 6 تباوصلا ١ انو ءاوس شيلا
 2 0 و رايس ل 0 *. ايعمس تيضراو ارق ادب يمك



ْ )36( 0 
 اهلالمتاو تااس 1 فكما ىلا.« قرا اركرذا ديكو 0 ظ

 * ىزتولف اميلي اعظنابترهشاو ع لاق : تقلا عت عدا سدس 0 ل 1

 ْ : يثعالا كق

 اهنايحو :امتوم .ازغىلا يب.« ةلسق نم درعا ىلإ عمسم إل ا ١

 سلا اهل ىهس اهلا امون تعس ام اذا 7 اهداواكاتب ىفالا

 هراحو أكس مش ىلا ناف * هراطقأ ىف ديلا هن وعدتلا و

 اذا هنأ سانلا ير, قارلا ءاولاو هامسو ال نييرتلا نيب سبإبلا بارق "

 ل م ةيحرح> ناك ناف هريغ ءىث رحج مأ وهةيح ردحا 1 فذ 4 ع رجج

 ءاصيعفأ نوكي نأ فاخو جور نم تمنتمأف مزعو ََقف اذا مثالا 34 يما هي

 اذبا اهدعب ملف! هع تر د نمأي ملأ ايا امذخأي ابعار اذاو عمل 0

 رئاس نم ةيح ما يأ يهأ هيلع قي الف رحملا بارت نم هل ىربتسي كلذدنع وهف

 ضع ىل مزو 00 راجولاو تيبلا * هراطقا ىف ةيملا هيوعدب « لاق كلذلف ةايملا . :

 ا قاعا 'يث سيلو ةفورعم ٍيفالا ر نأو اكسو ان تح نا نيئاو 1

 هياع فال مل رحملا ةنيط نم مث .ث اذإ هنإف تارت وأ نيط.» نم ةحئار اذهل عسأ ال

 ريغ وا روفاكلاو نارا قولا يلعهارلاو ينادسلا نيلعلا اذه كلذ ربتعا لاقو ٠

 موب ءاقرلاو مسجلا ك كلذ لبق دعوا ور تنج يلا م عضو قم هناق نييلباا نم كلذ .

 0 كان اهنقار انك اما فره ها تال جارختسال 1 رود لخدا اذا سانلاس ا

 أمف ةرص لون وشو اهمشل مليا وا و تيباا فقس يف ام نوط م 5 أس : ر بيعشإ او ةبنع

 اممو ةمغاصلا تو لتش 8 4م ا كلذ ْْن ا ع رجلا ىف هفرصلو ب بيت 0

4 

 ل 2 انه كلذ ٠ نمو ديك اف كلذ نهو 3 رطملا يناغالا هذه لثم كلذو قالا

 سبلو ة 4. ءاملاثنا ارهلاو ةيحشلا تاوضالا“ هده وحنك هبجا اهيل ب ىتج 1

 كبقو 0 يفأ م لوفي الل كال نع ريثك يف م ىلا اعمل لبق ن 2 كلذ

 ثوصلار هلو مطوقع فو موقلا ف عيطلاردل لعتايح | ف ىلع ة رع لوقو تاج

 : سف لج رلا را 2 ي>و صقر د > قاقتف رورسلا 01 طرغ 0 - سوفنلا رد



 | رت ] 62
 | 1 ا ا ل

 ١ هيقدصت الو هللأ 3 نم تم 0 ليمف خوملاىبا ةءارق 5 نم هن وج رسأم ىاكإ

 ١ آذإ ا ماذأ صن باودلاو 3 افطالاو ل ايجصلا ل لوموت تاوصالابو اح ثلا ناك ا امإ لاق

 0 وزو اطاشل دادزتو يداحلا اهرات "ىف انج ذاع اذا ١١ رصن لبالاو ىراكملا ىنغ

 ا ! - ىصمل نوير ضإ ملأ كاذوهل امودنم ىتا || مرئاظح ف كَ ىلانودايصلا أم ءكرابشم

 ٍ ىتح تاوصاالا كال ىلا ةيغصمراصلالا ةمخاش كمسلا سانجا ليقتف نوطعطعلو م0

 | ١ :ىسالا ساسطلاب ثترشو م داصتو ريطلل ساسطلاب برولو ةريظألا ف لخدب

 ا 0 ءانغلاو نيمرصلا داصت ليابالا قطنملا ا لاقو تاوصالا كمل ا,بعورتف تايقادقو

 ْ 3 "دوار كلذ اهولت شيف توضصلا قذاخ نم كلذ خب تماد ام ماشثنال هو

 . ليبس املا سياف نين ذالا ةئاق تناك إو اما ءاوبلو ناذالا ةيخرتسم اهوارناف اهفاخ

 1 ناين تحاص منذو رودبلا نع ريطلا هن رفثتو ءاملا باودلا هن تست ريفصلاو

 0 ءابكإ لق ابضعس تمر ءاملا العا ىف كسلا ةحابس قفاو اذإ طدشلا دعراا

 ا ىلكملا هيحولا وأ لاو تق ولا داعل امايا املع لطعتيف ديدشلا دعرأا سيف لحالا

 0١ 1ث ىح سرخم ال اهنال لاق كلذ فيكو ليقف امحأ الو ءاسرملا ةباحسلا سحأ
 ا” لدكلا نأ الا ابل كلذ يفو اتبط ائيغ نوكيو ًاريثك ايم ضأو ءام
 (000000 17 لأس دمسنب ردح لاقو المع ةأكلا ىف دعرال قأ ىلا تهذ ثلا
 آ20000 2 7 لاق لاق رطلانود دعرابالو دعرلا نود رظلاب نوكت ال 4 لي
 ١ لم د1 نأ رس لع دقو ملقلا ىلع رفسعج نه ناكو لوبطلاب اوبرضأو
 | لم ةعبط يف توصلل يذلا ناو لا انج بج نم ةدحاو ةيحلاف رادقملا اذه

 0 ناك: وش لك هيلا جرخ درزي ىتح ةنوص 0 ملكتو هيد قفصو ءاوحلا اند اذاف

 " نأو ةيصعملا فوخو ةعاطلا ةرج نمتجرخ ةيملا نأ هل ملع ال نم كشي الف رحملا

 8 00 ف عرحأ ةمالاو دال 86 عاطم م زنعملا نالو ةمع :زعلل امظعت اه> رخآ رماعلا

 0 اولا نب لسع ءاخا ناكو ىبعالا نايلس لوق امل لكيه ندا كو قيدصتلا

 ظ هاو يمحالا راشن ي و ند * ناك يمحالا اذه ناملس نأ نوكشي ال اوناكو ىراصنالا

 0 لوق وس يذلا وهو نيدلا كلذ هنع لبقف مالغ ودو هيلا فلتح ناك
0 



 2 شاع سورخم بر 0-0 كَ

 .ةمام نهدلا كلادكو

 . ريشمم معلا اذا نإ 5

 * هقطني حورال لكيه
 هسوق ىلع علضلا لدعي ع

 ةسيتقم .لملا تنوا
 هسفن نمت وصلاو هف سع 0#

 هنس ّسع نمءايشالا ترق 05

 ةيمألاق ةيبط رد راحملا وكلذناكو قطن 'ي 0 17 نك دِإ كلذ ناك لوقت وس برع تنك

 ل ل قاطني 5

 عبس دعلا . ةماجلا ت

 انمضرالا فىرت لهسسلا

 ارمادا تاينآلا ل اود ا
 ا دل تم

 لك نأو ة ةراج اناا

 توشإلا

 باظر ىذ م مالسلا 3 ذاو نك موق مه سوبلا الا مدإ

 تارغلا كيدلا احا 3 نب

 ةناعو *
 بابكلا نيطلاو طانلا اهلع

 تاه دع ع نط كاد
 بالسنا هل د سيلف لت نإو 2#

 ازعل 3 دلا ةمدانم نع 6 00 ” قاطني ناك دق ؟ى

 نسيلبإ نأش و هيا ركذ 6 * اناق ام 7 لدب ام 7 كاذ 0 3 4 ا ف ْ

 00 50 2 برا 0 1 2

 0 هلال 0 يحال ورا منع

 ( عد تاوجد 0

8 

 يللا # بات دس 0

 ا روص نأ اهرخآ ناكو: #2 ةقيلخ ٠ مهل ةسا 00

2-2 



 ظ و ا '
 1 البجينلا مسجلا ف حور ةخفنب # هلباحساف انوص مدا هاعد

 ١ "الع هعابط نم ةعنص هحوزو * اهرسل سودرفلا ةيزوأ تع

 2 دك وأ مث ناسيظ رحش نم *« ةدحاو ريغ نع هر هبنإ مل

 7 الجوأ قالا يف ةقان يرث 5 . « تقلخ ذا ءاشفرلا ةيملا تناكف
 - الغالا هلذخأت 1 ءوح ردا م7 اب الكا نع ىللاتسن
 00 . الزغ نكي ملابوث نيتااقرو نم * امبسوبل اريذا طاخ اهالك

 0 الجأ اهل لمجي مو ىلايلا لوط #« هتفيلخ توغأ ذا هللا ابطالف
 000 البس نإو نزح هلكت برتلاو .. »:  ترئعام مهدلا ىف:|منطل ىلع ىثع

 ًْ . الماوس ادوالاو عوملا ادجوأو اسيتابح يف 8 أ
 ظ . الل ْ انمالحأ هتكح يشن * هٌؤرَش ” ليجتالاو كللملا اينوأو

 1 000 200 ةيربلا . قوف #* اناعحيل الا ةحاح ام ريغ نم

 0 رشمل تبق وع كلذ دنع ءاوح نإ ةاروتلا ف بوتكم لاق رابحالا هك نأ (اوورف)

  ىتلا ةييحلا نإو لاصخ رشعب بقوع هبر ىمعو ءاوح عاطأ امل مدا نإو لاصخ
 0 تكول قلا ءاوح لاصخ لوأو لاصخ رشعت .اضِيأ تبقوع سببا اهيف لد
 00 وركمانم ءاسفنلا ومحولا بيصِامو سأرلا غانم 'عزتلا م قلطلامت ضاضتقالا عجو
 عطا دنع ن زوكن ! و.نويلع نوماوقلا مث لاجرلا نأو ضيملاو تويبلا يف رضفلاو

 " هيج .اموالو ط ن« صقتلا ىذلاف سو هيلع هللا ليص(مدا ١١ لاص+ امأو ) لفسالا يه

 ظ ١ ضرالا ركضو ََت ولا عقوتبو شيملا دكنو ماو ما ولا 'نم فاخي هللا

 | ةلفاورسا نم + ظدحتلا دانا ةعو أي اسدلا لعأ عاجوأبو ةئلطا اع نم ىرالابو

 ظ | عطتو اهحانج صقنب ت تنوع اع 6( ةيللا انأو) ة ةأصعلا م نم هيلع عاش اكو فرطلا

 ظ  كلناوأما رن قدنو ةيح نم قرعالا# ىتح اهداج ءارعابو امطن ىلع يذملاو ابلجرأ

 ا ٠ سانلا دغر نا .اع قالو را مهرئا امناسا تحَر رضا لالا نع كاع انك

 ١ .بذكلانم اهي ءلا ثا ىذلاو مدلاو محلا نك ه لوعأم كا 0 هلعجلو نأ ائلا ةفاخعو

 قإ املا ىلع لعلا 5 واع ا ا اف «٠ بذكلا راك ةيدح ْن“ ملظأ ملوتف " اماف رلكلاو



 م ْ
 : راصق ضيم ثت 3 تايح اهنمو نار 2 قبطا كر لمرلايف اهدسح 5 لخدتو 1 ٍ

 بهذ راوس 1 لاخلخ قوط انك ريدر .ىاانلا قرط ىلع اهفار مآ تيد 0

 اا كلذ صو فانا نم د ربظل الو تالا ن و أسف لغو 3 او هم 0

 مد ا نيح ضراالا تئقوعو لاق امذك وه كلذ ةل 1 كلش . دو 2

 حلمو راحيلا أمذ قرخو ىفأي هل ١ اهمف ريصو كرشلا مق - : للا مخل روق 0 1 3

 مهج لعجو نيضاعلاو سيلبالا ارارآ ابلعجو عايس اأو ماوحلا | ف قلخو ايم أ

 ؤطو اهلمحو ةمأ هلا 00 لك 6 227 يغو 0 الا 7 ىبرالارمجو 0

 ا نر با برم لت قو ل هلو ب 0 ندد ا ا

 0 ص معذو مدلل ضرالا ن م ته 5 دشأ ا الو 7 ىلع ةنع لاذ

 أونحتع ا اودارأ اذاو ةصاخ لبالا ءامذ نم ءارب الا مدلا برشتال ضرالا نأ

 قم ةعاط# | ماك ترادتساناف ة رطق 4م ضراالا ىلع اورطق هءادر ن< لسلاةدوج 1 ا

 ةدوشغ هيف ناك ناف ى وهذ نيل يذاملا وف هلفعلا و ضرالا ن 0 ذخأت 82 ]

 محللا ُُى اورد 2 ' م نأو ا عاد ضرالا.ن 00 ا أو امفام ىلع ة اعلا تع 1

 1 رْط 8 3 دعو هكنع هولسةفاوءجو ئىه موف لسملا ىف وأ رصعو هونئثد نحر كا

 ' 1 1 أ الو أع يس هيطعت ال ورش ُّئش مارجالا ربا رس لد كاوا سيل عابطلا ىب وهذ هال 3

 : منأ لع كد 3 انحألا هدهو ثم داخل هذهو انوذدم ناكاذا بهذلا كلذكو هنم ١

 د فرم ناك دق ءىك لك قو هد ةلكر تناكروخصلا نإ نولوق راكع

 ةيؤرو | جاجملا لاق دقو كوش اهيلع نكي مل لخنلاو راجشالا نأو ٠

 لحولا نيطك لتتم م رخصلاو د لوول نمز 2 1 0 ع

 لاق اعإ هنأ إ ةاروتلا يف بوت كم لاقيهلا بعل نع ءىحام يك نأ نظأانأو . ِ

 امو ناواس شك نم هنوثراوتي ئدذلاو ءانالا ب 35 عل ؛ايإنوقي تكلا دي |

 هئعدللا ىذرباطملا نس رم ةيص 8 هنع .كوورب ا ءايعشأ ١ 0 نم منك ىف

 مالك هجو ناك اي ر ايخالا عضيال ع خم لا ناكو + هيلع ا 05 نا كلذ ءابشأ ا



 0 وو ل ىذلا

 : ا ه0 ل اردد + انعاش ف لوماتل ىلا

 0 هرقاب الحلا ناديبع لحم « انتو متيقادق نأ ًانيبل
 1 ١ هيجل س ةللاو ةرثع الب * ةبكن نئضلاىَوذ نمقاللىنإو

 ا م . هرئاس سانلا يف لاثمالا 3 تكشا امو« . اهفيلح نم امصااتاذ تا

 ب 1 3 ةردان لغا كنتم ينيشذت ال و

 - هرهاظوأينخ عزجلا هدا فهل ١اكف

 0 هرئاج ريب نع سفن ههتراجو هلأ الا نددلا قوت امان

 هل.ش للا عمجي نأ ركفت

 كرفاو لمملل كوعدأ هل تلاقف دب
 م تل اقرت 7

 . هرئاو لتشو لماذ 0 دي

 - هرذاح لتقلل سفنلاو ابلتقيل * اهبارغ دي ساف ىلع لطف
 2 رسل ضن ال نيم هللو * هساف ةيرض هلا اهاقو اماف

 0 0 ١ "'ءرفكل ىزجت قحلتملالع * انني هللا لمحت لامت لاق
 ظ 00 00 هرجاف كنيع ا راتخ كا 0 قل لقا هللا 0 تااقف

 0 71 هرئا ىد ّر قوف ساف# ةيرضو * ا لازب ال ربق كل نأ
 1 ّْ 7-00 ديزا ب يدعو 0-2 ةيمأ سهذم تكل يف ةغلاثلا تهدف

 ظ 8 ا نإ . علا كيع ىندشنأو ءارعشلا

 0 0 و اهحلط اديضن ناكو 0 اه هر ص كلذ مو ّط 0ك

 ِ 03 ةااد داك لاصلاو حلطلاب راحشالا نأ و ةنيا تناك روخملا نأ قى م عزو

 :ةحيسف اهارتعا انإ كؤشلا نأ رابخالا تاحصأو نرسل عا ارو بلع 1 2

 كذب | ادع لوق وش لئاقم ناك و هَل نا حيسلا نأ هش ىراصنلا م تممز ىذلا م ويلا

 امد ناو ةنيل تناك روصلا ا هنع يلماطاو هتاور دحأ ناو قاوسلا ليقع وأ

 أ الا نامزلا كلذ ىف سانلا مادقأ ريئاتك ةرعشصلا كلت ىف انرثأ مالسلا هيلع ميهاربا
 0 رخآ ىل يز2 2 انام ىلع ان هللا ل ىلاعآ لاق دسم



 7 “6 فار 0 كوم 0 0 هسا امل كات تدم

 7 ا ل 50 2 او را تايد و 0 32

 ماوعلا ت تكلم ةلزهملا ناي د ولو م لإ عيبج نم م ءاوعلا تكلش نيملكتلا ناك

 ةلزتعملا ع نم ماوءلا تكلم مهارباو مكب ر | باحأ ال وأو لأ نان لعلام يح ند

 ةعفتملاابف ترب او مل رصخخاو ًارومأ مه قتفو البس مك جونا دق هن هنأ ! لوقأ ىتاف

 ىلإ ! نر ىلا : 0 كإ؟ دن 0 0 مذا 1 ةمعنلا 0 0 ش

 راثك إو ع جلي ىق يح .هتولح موقلارثلا 0

 هنع ليتع ىدش ند سغأ نا هللا ذوعأ انو , رس ءالخلا يف رحم لك لثلا ىف موقو
 ءاسذلا ةنتف ن نمدشأ تلو دا ةنثف نأ رع ءأ ىناف يالكل ءارعلا حتا ردع

 هيف ةدارالا غول نم عنك تلاع نم تأت .كلا اذه. فداص دقو لاملا ىلع صرح

 ” ول ىلا ةعارلاو باتكلا. لوط هلا لاو ناوغالا لق ةياثلاو ةديدشلا ةلملا كلذ لوا

 صوأملاو ضرما تتتك نم ناك م هساعمو هظانلأ ده عو هلوط' فاتك تنك

 .افارف عرشأو ا ديفا لبسأ ناكل ساجتلاو را رذلاو ةلخادملاو : ب ءاونلاو ةرفصلاو

 نارعلا نم ىلا جارختساو لاثمالا عبتتو راعشالا ظفاتىلا هيف 3 تنك قالا

 ناف لاك شالا نيبام دسعابتو بتنكلايف رومالا هذه قرفت عم ةباورلا نم ججمل
 ناو مان عيطق ن كارلا اود ظنا ا يفت

 يباع تأدتا يتلا ىلا كدنع تروص 20 ديما ركن الف عضو“ ريغيف 2



 0 ىو.
 3 كمايفا الا + سأل تنكذا همام لع ل اال ناك

 ال هتكح فاعسأ 0 هنلختا ا عدوأ ىدلاو هرابدب ف ,راصلاو هل هلل حججملا
2 3 

 . هيحام مل سمي نم و هيف رظلاف باتكلا اذهيف ترظن ناف هوركم ا اذهل تضرعت

 0 اره ىأزا ذآأو همتنكا 1 ىاراذ 6٠ ن< بيعدمو تنعت "ل تهدم بهذ الو جرا اخملا

 1 ' هلوت يف 42 ضرعدنو هلثع 1 نإ بابا ضرعل كف دل كلذ لعمف نم معبلو هاد

 ) لاتم لع هيفا رظن ملف ةمالظلاب 4م دخالاو ةنوقعلا ليتم ن َِ الإ كلك نع 3 فا ةتكو

 7 لجوزعتللا ناف ميلمتلاو راب رتعالاو ريك هدلاو رظ وى اظالا لدك تيكا ف غو 4 هللا بدأام

 (هيفام وب ركذاو ةوق ماني ١١ اام اودخ روطلا 0 اًنعْفَرَو مناي اهمانذخأ هلع
 ١ 0

 | رتالا نأ ' ةسج ا ارذلايف ةيوالاو ة 4 لا ركاذب تر سم اذا 00 5 ىئنبليف

 ١ كف اف رعم .ككدنع امهنف رعم ةلهلو كدنع اهردقر م ةيوغالا كال رغصلو 4 , الا كال

 ٠ 1 كلذنم عملا كالا ٠ ند كلربظي يذلا ع نك نكلو كوسد كنع |اعمأ دحأ رعصلو

 - 1 اليصفنو ةظعوم ع 0 3 لت 1 ا هل اندتكوط وزع هللا لاق 0 تلا

 | ليجلا| ا:ةتنذاو) ىلإ 3 هللا لاق ( | م اراودخأب كيوت عار ةوش |[ علق لام 0

 ا 7 0 لد و.( هيفاماوركذاو ةوش 5 اننا ام اوذخ مهم مقاو هنأ وطور لع مقوف

 ١ نم تجرخ اذاو باقلا 2 تثعءقو بأ املأ ندم تدر اذا ةماكلا ساق كيع نب صاع

 لالا عمست تاكا كديعاو هل الا لوقأ نأ تاب ىمقت ذي ءأانأو ناذالا زوا < 1 ناسالا

 0 00 نورا 750000 ىد هللا 3 مهعدب نإو 500 هللا 0 دقو هل

 ظ أ در د ىلع نهر 0 3 و ناذ آلا ا و نيملا تف د
 . هللا لاق دقو امع ضرع نم اهاربالو ةرهاظلا ةحاطاو نيقيلا نم هنيكمتو هظيفعو

 ِ د دنعبا ودلا رشنا )لاقو(نوعحال مو انعمس اولاقنذلاك اونوكن 9 )لج وزع:

 ا 5 كلذب. مريع الل نولقميال م اوناكو ايم اوبك ولو (نولم_ءبال نيذلا ميلا م 2

 مركب ملاكو رعب فيك ىمبأ هفلخ ن :مو لعب ل فيك اهوتعم هقلخ نم ريمي م6

 ٍ ٠ ممأ ماصتلا عيمسلاو يح ى أ يماعتملا ريصبلا ىهحبم هزنكلو عابسلا بفأعي مو باودلا |



 00 ا
 0 9 هللا ةمحر راثا ىلا رظناف )لد>و زع هللا لاق 3 و الهاح لهاجتلا لقاماو 0 ٠

 كل سمأ 6 رظناف ( ( ريدق 'ىث لك ىلع وهو قولا 2 كلذ نا اه وم كل ب شرالا ١

 ظ ةوَق 1 اودح) قامت لاق ةوش كلذ دخو م تالد. ىلا ةنهطلا نم ر 0 ئ

 (ةمكحلاو ةدئافلاو ةريعلاو لعلا نم تايملا يفامىلا لولا انبعججر مث (هيفام اوكار
 رئاط ان نعامو مس هيلع هللا يلص هللا لوسر .انكوت دما ىزامتلا رذ وأ لاق كلذلو ٠

 نيطلا ناد رذ دبا صخخإو رد ىلأ نع نع حرص لوقلا اهو هنأش نم اندنعو لآ

 58 2 قف ند « كانيرأ دقو جملا هبابيف لدخدي امالو اه :رأ رخاو 2

 اهلا لاق دقف ب الا اذه ١ مدا ركل ىلا 3 راغل تعج نا كنعاو ٠

 ا 6 ا 2: اريشأ 1 دحاو" 'ىأدفىألا سيل يلب ا --

 ءاهرولاةمالا ع نم َقَح انش ةئم تع اع ١ دقوالا دحأ سا أندم «امفنحالا لقر ِ 0

 فال خا درثكي ىلا ممل نم يهو ادج تادملا تافلت# تاني لاو ريالا أ

 معنم برها يفو ل فو م ةءلاو روصلا يفو مدل ررضلا قاب اخ ١

 بلاطو دقح هناف دوسالا اماو ةرص |هوذا دق سانلا نوكي نأ 0 يذؤ ةلامابخ . ١

 سولف ىفالا | رده اما لك هيف ل لتق .نامز هلو هتلئاطإ كردد ىت> - متل فئكيو ] ١

 صهاظو لم 4 جدو نكس اذا ليال كر ميال اهنكلاإ و اهدنع كلذ 6

 ّض رالابابمذب ا مث يحرم راماكندطنتو ردت ى >> قلرطلا هع راق ىنأتف ص ال

 اهناك هشينتف ةاد 0 ناسا اه طب الث ةضرتعم تايسلا ايكردب الثا اهسأو شتا

 قيرطلا يف اضا د هش#تا“ تضر دق يو اهل.ضرتعي ناب الا ش شم ال نا دب 7

 دلي وخ نب لقعم لاق كلدب فصوتو هم 8 ا نم ىهو هيلع دا

 معلا 00 سؤر * .ىتضانت | مدتطوت ال ال" لدعم 00

 رخآلاقو كلذ ريغوأذ :اش نم ءامرع ىهذ ةعطقن 00 سار ف اياب ب -

 ٠ درصاق ت املا لقا ىف روما # - كصاوو شايح نه توط مو 1

 غلب اعرو هذ 0 م تنم و م نامز س فو لاخلك ٠ ف لقت ينال 1

 3 دحاو ردص ىف ىدرو



 0 50 ل

 وا جها هال ق١ كت رطلا ىلع تقوطل اذا ابلتش ارو ار هلأ

 ؟كلا لب الا كلذكو ام ترصاذا هايشنا ميطاناك ين رع الا ىناجلا ىلا ةرباعابعطتنل

 صاخلا الا ةمه امل نكي موا و اسف : اهتثناك اباجرا نيب تعقو اذا ةيحلا نافتصاذا

 تاواباجدأ اي طو نم جين يحس ءطو نم تج ناف ءيطولاب اهلجمت الثل اهسفنم

 0 هللإ فصي وهو إل نب رمت لاقو اهرخا ىلا اهملت يتلا نم مسن مل ةدحاو نم تماس

 - كفوو و «ركنلاو | مشم نع اماجمت# مادهالا وذ لاقو * اهساسعىف تاي ملا ض رمل +

  ةيخرتدما كلذ ىف ىمو لهللا نم ةس ءاسامب بمليف رو:لا دب ىف مش ”كرشفلا نأ

 - يتالاتنا ارو هش موءسسلا عرستال ىذلا ةالحا نم رين ائس لاو هىرضن ال ةيدختسمم

 ظ ا اذار تلقا نم كلذ دجوب ام رثك أو هسشبنن الف ه هدتارو لظو للا سار دنع

 0 سعاشلا لاق
 0 0 يتسم بلا را عادم اضل :ةنطا: تف

 ع تاقلاق رم نب ىددع نعءوهناسا ك 0 لا نمضانضنلاو بيبهلا ىلا لأق

 ا إ هنو رقتلاب تيب هاو سناقا فصي اه ! هرخ هلا جرخاف صانضنلا انقملا

 7 ْ ا مجنلا .ىبا لوق

 0020 اع عرج هدرا *« اهلاويغىلاورغلااهم كح
 0 ١ ةزحو وبا :لوش كلذ فو ناكلا لآورثلا

 ْ 0ك بم رذاع هب دبر * ءاسو يالا هبراج تيب

 . حبصا (لف يمرادلا 3 ادعم شاقنمن يح تايولاق را وذلعو ضوعبلا ديرب دير هلوقو

 1 امرعوابتا دق ناد ارا اللا - وف ويضم ىفا امو ىار ىح

 5 ٠ يح لافق ليللا لوأ ع ن“ ىتغيص ىهو اهلتش
 00 00 رر اليل اني 0 * 2ىتبحص ىل ىرت نفر ذوعا ش

 3 مقا علا 0 0 5 مارا 0



 نجح دعا 5 2

0 

 براقعلل ع ل 0 6م ترف اناا ترض اذا توصلا للا ديصقلا أما ظ

 |مماف هدسج نم ًائيش كرحب نأ الا مئانلا الو هيلع ىثغللا الو تيمابرضنالبرتعلاو ٠
 لك الإ ت ايلا نم قداصتالو امل اسااو نسا انا عمىوأت اه ا | لاقو هير غن كاذدنع ١

 براذع ىماس | جاجملا كك رحل راد ف ناك لاق ى ما قا دا وأ ثدحو طلاس هود ا ْ

 هرج ذم لع ب ردع هد رض رادلا لهأ صضعل لع مك فيض تدف تاتق تكس اذا :

 هن ' ضرعلا زيدا لاقف

 ترّذعلا ب دودملا م نأ د ماكس مان اذ تيحواوو

 برذل ١م رامع 00 3 ممي3ن هربا لفغ اذا

 تبراهعلا هذه نإ لاكف براقمعلا كلت نأش هلا وكحو ءاوح أم نبات انلا لخداف لاق.

 ندوسانع اورةكانهاهاو رفحا لاقق رادلايف مضو. ىلا رظأو لاسدوسأ وسا نم قتسن ٠

 لاقو(لاق) اهولتف ةريثك ب راقعركذلا لوح اوأرو ناتيصخ ركذللو يتأو ركحذ '
 ىتح ؟ىث'ى تسل اهينه دحاو لكتل لبقون رئشلاب برقع هتهار نيح ساس بل

 لضفلا لاف كساص

 يب يح يع ا

 هرجاتلا برقعلابابحر هال * انق و ىف برقعلا ر 2 دق

 هادا نمي كرا * البيقم قد ودنع 2

 اطال دنأ يذ ريف ء, ةكيبا ل م ظ

 هرخا الؤ انوأل كما جي تسر رّملاتقاضدق

 هرضاحاب] لعنلا تناكو * ابل اندعبرّدعلا تداع نا

 نذل ءالؤه نءو براقعلاى أ, نونتكي ىدوم نا لاوبسر تعول ةثراح ما مسأو

 عا أن ردع نا اوورو هوارلا ماس للا ترقعلاي بأ نا ا نونتكي

 ] رضأ ب رقعانأى ضلا لاقوتب رض نم ىلا ال !مئاف هللا امءالاقف لسوهيلع هللا ىلبص ي لا ٠ ا

 ةطرئانياعرو هلتقتف رواسي دنجي ! وأ م 0 ب ةدارحلاهعسا: لحرلا ناكو عشاالو ١

 ناك نا امس الو هلادعإةفاخم هذا روع رو آلا دعا هلك ودب ال ىحنتنأو نفمئاعرو ٠

 اوردشاةل | وناكو ةرارج نينا باه رخو ىلا ةزغقلا نا م الوهورجللا ن 0 لادق

 ( عب _ناريخ0) 0



 اك
 / خادما كنت لخدبو مدلاهيف ي هت نا لبق هصعو عض وملاكلذ مجح اما>> اوعد امم

 ناكل كلذ هل نوذوجب اوناكأ 0 مك هاند ضيق ىت 2 ىتح مهيب 2 ال ماجحلا نايف

 ظ 01 رههجو نأ كلذ و ررضلا نم كلذ ف مات اجلا لعامو جرفلا ن : 7 ف مهيحاصل

 (/ كلذو دهملا كلذ نم قليف هيلع تمجوتو هنانسأ ميداقم تاطع ارو ديراو َرامسا

 . دعب مهنا مث مدلا كلذل طلاخلا | مسلا كلذ نمو مدلا راخم ىرم هيف ىلا لصتنب ناك ال

 | فى لص هعدب وبذجلاوصلاةوق عنك ال نطةلاراصف نطقلاب مجاحلا بابذأ اوفحلا د

 ا ام عوسلللا اوملاع اذاف بعشلا ضعب يف ةتنن اوبأبصأ ت تا هدو كب ' مهنا مث ماجحلا

 ا ةوشملا فات و نينانالا ةريضح نوكبت ىتلا ءاوحالا فا تارارطاو هلاح تنس

 أ .لتقتف نيلجر عسات برقملا دسجت دق هيوجرس امل ليقو ران اهديسو ةيرانلا عضاوللاو
 ا برغل اهدجنو تف 0ع أعر هنأ 5 تع ا تى أعرو را ابلتشو اهدحأ

 ا ىلع اهررض ا فتات اهدجتو لا الا ءوس يف نافاتخيف ةد>او ةعاس ىف نيلجر

 ا اعتب اياد لا عضاوم ردق يلعو انزال ردن لعو ةيدب خاالا ردز

 ١) ءام هيف !نوكب داوم نم راح لخدم هدب لخد ر راو دعم ومالا

 ا هدمحيف مْضولا ىلا كلذ م رداد أهدمحبف َة ةرآ الا هلا دا هحلاعب 0 د هدوحبق

 ظ 3 3 ءجالملا كلذ لا 2 انإ 6 " هتفاونأم فالخ وكشب ءالؤده نم انحاو للك دو

 1 ردقلا و رالف أف ويسلا تيياتخا اذ هبوج رسمام (لاق) هدمحت الف ى رخأ ةعسل

 " نإ لوب ناكو هفالتخا تسمح ىلع هقفاو ىذلا فاتخا هاتام فالتخابو نامزلا ىفو

 ا" اهليل نم نونعل سبل اهرحج نء جر نيح ن وكنام 07 يراعلا ف لئاسملا لوقت

 || ام لوأ ىف نوعا اغا هبكلو ةداشلا نم بيصن اهل نوكي نأ نم ديال ناك اذإو

 ” انسافنأو اًناذغو انملاع ريغ يف اهنكم لوط دمي فيصلا لا ,ةتسادنع اهرحج نم جر

 َ حتفتل ما ١ اجا نمجرخدن و ناسنالا تبرض اذا نوكنام رش اهنا معزت ةماعلاو انشياعمو

 ىبأ لوف اذه دثا فيصلا ىف اهعس راص كلذلو ندبلا ةنود:و ىراحلا ةعسو ماسملا

 0000000١ ناك ندسأ ندبلا ناكو رحأ ناك الك ءاوملا نا ئورب اك هناك قاحسا

 0 ١ ةضفتيق اذاف 0 نكس 0 تعاط اذاو هلك لبللا امتعسا نم نوخرمعي مدج



 (ا/ن)

 لأ 3 للا الادخا ليالاب ابموءسو نم م 0 |[ شيشلا ِق ةحراذلا كالت نم

 دق نمم ءايلللا ضعب يف ىل متزو رتفا راهللا رحىفو ننس ل يللا درب ىف ساتلافاوجأ ٠

 1 ناو سل الا اهلا ةيح فا ايتع ترق ور

 ةرطم رط.تفضرالا ف قب ةأ امكلا نأ ميز با الاةمقأار رك مضي ١ ا

 مز زف نيئاطلا ءاسؤرلا ضءل ينم ثي 1 ادد عمسف ىئافأ أمضعل 00 ةيفيص _,

 اذ_ه يففأ ئه اذاف ابملتف ابلا نضر د كرش ىهااذاف ايلماف ة نياغ هنأ ىلا ١

 نا قطنملا بح اص متو ثيدلا بيع نب كلا تراس ا ا

 ناويمحلا قا اك لعا تا لا نأ دو تدشعأ و مالا لك أت تايملاو ةغزولا ١

 اهسفنا تايملا طبضت الو لاق ءاملا برش ليلق هعبن عم 0 ناوءالا ترد ل اق عم 1
 تركس دقو اعد كل واصأ اذاو هب تديطصا اعرو باذسلا عثر ت تشاذا ١

 لوا يف اهدولج خاست كايطانا ميزو بشعلاو خارفلاو ضيبلا ما ملت ٠ ٠ تالا و لاق

 ةيحان نم ؛ئدت خاسلا نأ متزو كارلا لو فر أماشعأ ع نم اهجورخ دنع عير ا

 مو يفاهدوا+ نم خاسأ ىهو ءايمع اهنا اناعل نم ضع نظل كلذأو لاق الوأ امويع
 ةميشملا نمنينحلا خاسي 6 را 0 للا لخاد ريصلو بنذلا ىلإ سا لا م ةليلو ١

 كلذكو ريدلاو لءجلا ل ثمفالغ هحانمل رئاط لكو دسملا ززولا نازل ميج كلذأو !

 . خاسلاو زارع هذول 0 كلذ دنع فعضيف ًاضيأ احخاس ناطرسلا ٠

 خاسو اهشاَمع اهخاسف رفاوملات ا داو 00 ريطلا امأ ناو ملا ةماع بيصن ٠

 ريصتف خاسم ةبود عورسالاو | مرو طاقسإ راح هلا ع خاسو ل ءاقلا ليابالا ١

 0 حامرطل الا |١ لاقو ةثارتا
 ددرُلا دارجلا ا اا كر 5 املا د رع عورسالا 3 ْ

 دولا كنا رو اورتكلات اسس و١
 نب يحب نع ةمام عزو ةشارف امإو ةضومل امإ ريصوف خلسن» صومتدلاو نامزل فضلا
 اير صوهد خلس نم يتلا ةضوعبلا ناوةضوعن ريصيف خاسن ثوغربلا نأ كمري ٠

 نيحب ابكلهو اهخاس وه كلذو اهقلخ ريغتبو ةحتح اال ثدحت لكلا و انوغ 7 تلت ٠



000 

 زجارلا لاق عونلا اذه ريغ ىلع يات دارجلاو اهناريط دنع
 0 ْ « نينول انول خلست ةنوءام *

 0 انقل ىذلك نا دلبلا فالتخ اردق فاتخمما را تو درا لوب مع )| ضعو لاق

 ظ '" تايردهوردمنيب امثو نيصلابراقعو ا ىرقتارارج نءو لمرلا ىافأ نع
 ا ىذألا ديد_ه هناف عوبطلا امأف لقب ام تاليترلاو ريبان لاو ناغيشلا يفو تانارملا
 .٠ ةيتانويلاب يمست ينلا ةدلبلاب نوكيو قطنلا بحاص لاقؤ كلذ غلب. ال ىذأ خمصالو

 كوللاءامدق روبق ضعل نم جر 2 رح ساعت نأ الإ م ةديدش ةريؤص ةيح نوةيط

 1 ًادرأتن او م ريما كارت ضل ا اذإو كلذ ناك و اده مهنأ إو

 ) ا .ةحالس درا قاع ع هلو رق قل اذل ليبالاو (لاق) ىعافالاوب براقملا: لم ًامسنوكنام

 هض ورع هنرق تلد شام لوا ا روظيالف باطإ هنأرع نوس نأ كلل ذكو رظنال وبن

 نيطا ١ 0 نا نظن كلذإذ نيطارسلا لك أ ةبح لب.الا تغدل نإو فجحيو باصيل سمشال

 لآ اتم تناك أ اذلو ليلا أ تمنو اذإو لاق سانلا ني دل لاح
 نيب أاهارج تعد ته اذإ ا ماف هيدلاو س4 اهلا ةللع نك هب ىوادس كى ِ املا

 ا ش اهارج أعم 0 رجشلا ف تديطا وللا اذإو أ و أهدي َظ اهدالوأ لع نإو أمد

 ظ عابسلاو 0 فقر دملا لك أ دورهلا قناخ هل لاقي يذلا ءادلا هاسعاذإ دبغلاو لاق

 هدا 11 اذاف هسفن يف عمطيف يف هنم ارضعل رف اعرو اهنع تبيغتب ديفلاو دووفلا دار يعشن

 .قأيى ٍد> هنأت 1 قلت دقامهمع اذا هاف ف حاس لاو لاق هلكأت ديفلا ه هيلعبو 0

 تاك اذا ب ”ةةأفحاس لا امأو لاق حاسمتال ةحارو هل اماعط نوكين كلذ لك أف رام

 1 ا أ 3 ا اذ تداع 0 ارارص كلذ تاعف دقو 1 ا تك أ ينفالا

 )لااا ذاهنافسرعنا اماولاق .تكبله كلذ نم ترثك أ اذاف ةريثك ارارص رتعصلا نم

 77 لخدي ال صربأ ماس نأ (6 ةيحلل ةفلاغ باذسلا ةحئار نال بالا لك اب ادد ةيملا

 لاق حمقلا لينس تلك أ دود ايفا 18 ناك اذا تذلكلاو لا نكارعز هيف 5

 ١ لاق 0 يذلا لمشاك !ب ذب ؛ هتاف مخلل فذلا ةليح ريطال لاتحب سمعنا نأ نظذو

 0 ميرا ة ةمج نم "يش اهيلع ينخمال ذفانقلا نأ متزو ممطلا ىف ةكرتشملا تايملا لئاقتنو



2) 

 بوي“ فرخ ناك هال معو مهي لجر ةيليطنطسق ناك هناو اموبهو اهو#و 1

 نوُيعلاو دمرلا نيعو ىلكسلا نيعو ناركسلا نيعو نابضغلا نيءك قرافما ضرعلل رمخلا نويملاو ذفانقلا ةئيه نم ىرب اهب اهيف لالا فرعي ناكاماو كلذب ربو مرا ١

 ليللاب برسل ىلا نورعلاو قرزلا ىلا بيراتملا نيب نم تازبلا فانسأ نور سا
 ةيج وبأ لاق يعافالا نويعو ريناتسلا نويعو رولا نويعو دسالا نوع |
 ادقوتف هنيكد اضضفلا رمحك .# من ويعلو>ذلا نوربشباضغ ١

 رخآ لاقو 0

 بالاك ءانغ ةرجخ »ب هكشا يسال ظ 1

 جأ بيعذلاو لاك ماي قدملا رادصل ةيواعم لاقو جدلا ةفص ىلا باكلاب مج ٠

 ْ اويشناو قرزأ ىردلد لاق 950 0

 ..اهنويع لكشرإللا قا اندكاذك هانم ةكش يع ابق سل ١
 ضل

 اهيند كار نيملاناكمثنكل ' 0 تحب اولا نيه

  كلذو فخالاو لبشالاو رحسالاو لكشالاو قرزالاو برغملا نويعلا نمو
 نينيعلا ةرمح ىفو باّتملاو سرفلا نم ليالاب رصنأ هو ءالك ةراغلا نيعو املتخا اذا ٠

 دسبالا ةنص يف قاملا نيّوذ ني د لوشاع اشو

 ساهر ري_ضم رفنضغ ٍ ساه ةدبا يذ نم أ 2 ْ 1

 سارص في هانع ايظا سا عام
 * سايقم ىلا سايقم عامش * ا

  رْغلا هينيع دقو | 8 رارملا لاقو آ

 هه[ بسبب سس

 4 ضرألا شاقح تاومأ 6 3

 : حف حش لرولاو ٠ ةيهلاو يضلل لا كلذ ه شاامو كقنقلاو ةيطاو لرولاو بضلا 0 1
 ةيؤر لاقو اديخ 1



000 

 ,يحرملا يحرك يحرت ناو يعش نا قرفأ اف ىغ

 5 مالا دما لاق حل #3 حاو 4 ة يوما

 0 ١ هضعل ت 1 اذا 0 شيشنلاو شيشكلاو | مف ن م ةيلا تاوص من مدفلا لاق

 1 احا بخشلا ةفص ىف زجارلا 0 ضعب

 ' ضخلاب ةبخش اهنم ءارج *« ضغم وهوشرالا تباح

 ضفرما اموص يخش ناك «* ضيبمربو تاذد تسيل

 ظ هسا سا اا وبك <
 حارجلا وأ دشنأو | انيك يكب نشك لوولاو بضل لاو

 هلرااو انتقم هل شكا را ري نإب ضلاىرت

 ََ 1 006 يلا محل ىللو ةيهادلا لحرال لثملا برض نم باب عم

 ا يناودملا 5 وذ لاق

 نا د ةسااك نا 0 اودع نمىلا ردع

 0 : 2ضعلإ لع عرب مف * .الظ معضعل 7 1

  ضرقلاب نوفولاو تا * اداسلا تناك مهفو

 ها ةيألاو ةيهادلا لصلاو لالصا لصالا وه امو يداولا ةيحنالف لاق

 السا لصالاز زل ةضانضت ا همه انو اذام

00 00 

 تاريجم ناشذ مامم *« هناينأ فظنت انص لص
 00 ْ رخآ لاو"

 لص مسلا ثفن . يفأ َق رطأ * امك امس حشرب قرطم

 تيكلا لاف ةيللا هو للا ةئبا يمصو مامع يمص مهلاتمأ نمو

 ا غلا لب ةنبأ ىدص اهب * ىدانو | ريقسلا قلأ اذا

 اعل وهرض قبطلا قيرأو تايملاىدحأ يتيبرلا مأ قيرأ ىلع قرلا مأب ءاج مهتاثمأ نمو
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 لاقتايلا ىنالعاو 0 مد 1
 قداولاة حسرامأ ل 0 #4 اركذ ة - داو تدجو' ان 1

 هلمتس ؟ ل كا داو جردب يذلا يصلا ىندل ةعوملا املك امل ةعوتلا كردارتلا ف |

 ذيوعتلا ف هلوق وهو ةيملا ىهو ةماملا هاك أت ال هيكردأ همال لاق هناكهيف ىلا هه ىومو
 .عاجشلا لح رلا مهاعجىف لطخ الا لاقو همال نيعو سفنو ةماهو ناطيش لكأ نمو ْ

 "كلذ اوذا 1 امنأش ميظمت اودا رأ اذا نولمجي كلذك و ةيح ةيهادلا يارا اذاو . ٠

 لطخالا لاق ارك 3 يك َُ 0 3 |

 اورفظام مث انوهفاس ام لاطو « انهفادي نأ ياك ْ

 ١ 0 ربعلا قادت 6 نيدلدتسم 4" نق . ىنطاق .الاج ران 0

 4 "" اورقام باجيأ مل نم ولصخ م« مكاصخ تدعاذا مهيلع 0

 0 ءامالا هن متنا دقو * ا

 ورعشامو اهيف سهاس مهليلو « عليل دابمالا لع (هوقز اولا 3

 0 لا ماني داك امو *« ." هتيحءاملا تامأاولاق ثمن 030200

 حل نر 0 ايفءاسلا ةبح نالءاإا ةيس توتا 1 ِ
 ريصت امنا تايدنحلا نإ لاّمو يعافالاو تاءللا نم لتقا نوكت نأ اماو ررض ريبك

 كلذ هابها قو كسلا خا مالثإب رللاو تالبطصالاو رودلاو توببلا ىف ٠

 ينأب ىذلا هّتلاوجو هبار و هرزك سأر حتف ام ءرذ ادبدش الك أ دارملا لك اتاكد ا

 تايملاو ةرصلابةفوصو.ءامال ضع لعدضعل 5 دقورحسلا درب هبرضدقو دا را ا

 ىعاشلا لاق كلذلو ملا نم م نعاملاو را كلذكو درصلاب تع

 قلخن:ةورذفانك أ الو ابانح « . ىرأ الو ءاكولا لد 501

 .كقرشتللا ةيللا ىرلس 5 « ةيايص نب بدا

 اورق ام باحيا مهل نوكي الو * اهب نود . تادرس ىورو )١(

 هل مانأ اواق كانه قو 6



 ( 0اسس ٠ |

 ّ ” تكل لل نع رع واه>البص ىلا دعب رصن ملو رحسلا درب اهكردأ اذا قرشت امناو

 ا هز هلغدأت دارجال زركسلا بحاص فرتجا امبرف عابسلا رئاس كلذ لعقناك ملا
 ظ ا .لاقو ع اممم سانلا تا اعرف رودلا ىلا كلذ لّمْس يح حاس د زا و يمفالا هنقو

 ١ جواز 1 هرعش ىف رهتعملا نب را

 0 تاس أك هيلقو فيدهاث ٠ نم #* تاي وذ صهدلاو اجاب

 هدا وس قو ليللا دا د هداج َّق بطخ - طاحو

 رظنلاهور م لاسلا دوسالاو # ركذلا ميلا هد جب ِق بطخ

 / لاقق ىلولسا ماه تاع 3 نمش

 الب ”ساقزا باو | لاس اج دعا نم تاعالللاة كل

 7 ْ رارض نب خامشلا لاقو
 ١ ديخايصلا رح نم ندع اذا * ايتنزأ قيىرات نوينلا ضوخ
 - هورطم ريغ ىلو ءللا 1 * ةهرطم ىث ىراب نبلكو »

 لطخالا لاقو

 ترواجم ليل ءالظ ىف عدافض

 ظ اكن لاق

 1 وئام اتم امواراهج .٠ ةانلاتق نتراف راغم نا له

 . حبلا ةيح امتوض الغ لدف هلع

 .ندالاوذ وءانئلاوذممنمكريغو بذيذم لاتل سبق يف كاف

 م ريشا ىلا قارعلا نيبام عنع و 1 ةل>د ءام ائعتم 1 و

 1 رءشاا يف كمموق تأ ,>نرك د #2 ىلعلا مر الف ناقص نابالا ْ

 ردكال و حا 51 ص زا ف ِء رع # ةيح كال اناددح تك اة

 ردبالو نينح لق تيكا # تنقاغ ةلجدب م التق كلت ناف

 رشحلاو ةمايقلا مون ىلا مامش * ي ون مليحكلاب انوقل ذإ اوت

 'رهملاف ةلجد نيبام انناطوأو «٠ . انموق نودانرحتلاع ةلخجدي



 : 1١( ا
 رمقلايفنوموةتذا لي-كلاتاذك منكلا رحب تايح منك 2 و 01
 رصأ: وألا ةصيخلا ةلودحملا 3 ةنرأ املا اوهش 0 مامزلا 3 ' نوهشي 1 ذلا 0 ميال 3 ٠

 لاقو خارت» ريغ لودجم هنطل عضو.و هو بيغ هل نبي ركدلا يل ل لا :

 0 املا

 رقت دأب ىف ميألا لثم بلعو -*» اهي ضفت ةالعسلالك س2 0

 ئردم اهنشت تاجا ندحو. < 20 2207 ريدخ مآ 0

 ٠ ينفالا نيع ةرخ ىف رخآلا لاقو ْ

 اًماع نم لاتق ةيينلا ضوح ٠ ىندروأةانكلاو ةوارهلا الولا 5
 5 ندل نم ايانملا اللا دش مل « ه1 ق3 ةرهخ مصأ 3 5 0

 اتاتاف قالتلا سودم اهالج « بهذ ذ نم ناك ام هيذيع نك 5

 ةدايم نبأ بضغلا ىفو 10 يف سانلا ن 0 5 ةرخ ف 0

 را ةضبنىف موةلاذويع نك « .ضراع قادعلا ىرارقلا دنعو 01 ٠

 نامعنلا هلتق ني رام نا ىف ةدودرأ وأ لو ةقلثلا ة ةهج نَ نيبلا ة ةرج ىو

 قرتسلاو نيمار أ ا ل ل نا تين م ا

 هررش مهنارين نم كرا رعت * متابلزت سكول نإ 00
 هربألا ةنعلا يثو لدم امطنمو # .تمدهدق ضو ءازاك ةئفجاي. 0 ٠

 ةرالاو عاجشلاووسالاو يفالا اهنافص نوداهئام» أب تايملا م نوركذيام رثكأ 00

 خا لاقو 0 قوز رحعلا قد « طنب رعل ١

 0 الا ماو لثم لا مد 5 لدارخ 3 مولا لوأ | مقرو 3

 ىعافألا هالو ل ارسسا ينبل لاق ىلاءآو كل كرا ملاتلا ءاسالا وك ندم فو

 يطل الو ىو ٠ ينلا مو ةيراج ىفأ هللا هامر لاشو ٠

 اس هوسأ دادوسإ ةدش ىف ذ يم.سالا دشنأو |

 لعج طيل نم ظيق امنأك « لكدف دوعقادشألاةثوربم 00
 نايا نطل ١ قورمع ةفص ىف رز لآ 5

 (عب د - ناويكا 2 ل ( :
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 رسل اهلل ماو تاق ا »هزاع انآ نامت ندروعأو

 اا ءاهسلا يف | هانس داك * ام يوتلي ةنويشم هل تءفر

 ْ رب رض لات مالا يعافأ ضو ع 0 هلظتعالدايزج تن راسا

 زجارلا لاقو باقع نم فاو سرق نم عمسأ لاق م مةيح نم رصلأ اشو لاق

 000 رخا لاقو * َمجشألا ب معلا حرف نم عيسأ »

 75 امألا ءامذ درح ع اوقات م« ةيفخ وا تاع دوسا ْ

 0 كلذ ؛ عنق 0 لوهلاو ةدشاا يف ةءاغلا هدنع ناك ذا دوسالا نه نيسنجم لثلا برض

 0 ساشا لوش درخالا ظنم لوه يفو تاىملا موعس ل هلك كلذ در ىح

  دسوم باقو ةحان فيفحو * رك لاو كد نود ن

 ”ةرحالا كيا يح لب م كاع ا

 2  هوعلا نارج لاق دواس أ اهوهيش ةباغلا اوغلب اذإف ءاسنلا تااوذ نوةصلو

 ظ عضو وأ ئارتلاو اه 00 لع ع ا قفل هما ةقررتت آلا

 . عطأ كنيعل اهاهزب دواد 0 هنأك ناهدلا قس جاف الو

 ْ زوم,م ريغ شاركلا ةعاججو اهيف ام جرخيف بقنت نأ دعب ةظيلفلا 3-0 اهلا لال
 .نالاس ,قادوسأ ناذهو ماس هوسأ اذه لاقو خاست نيح اهخاس ةيملا اشرخو لاق .

 شق ص لاقو ةملاس دواس 1

 1 مم ةرألا لان رخ نع لسا * ل اك اوصل
 1 دل ب الو 00 ملسلا ىلع لوا ةشخشخو ىلملا نك نآانو رب اوناكو

 0 لوقنا دز لاقو هن '

 00 . لغاللاع اسلاقوذ تقلع همي هنم نلفتلا نوكي ىأ م

 ا ل ع نأ س ينإ نم وهو عوكل ن ةماس ينإ نم ةبقع نب دلاخ رخل

 ميلسلا ّط ىلا م ةياعأ ىف لاق ظاب 3 ىعسل ةرذع يب نم نزح
0 

 ظ دعو تيب © 0 "ايجبم نيملا لل 2 مذ تن ةرأ

 ْ 0 اع اسل لحاوج يو # ةيحا ْْ هلان ماس نك



 8 هندب ف ءايمنلا يل ا 1 مانا لاس مقان مسلا اهباينأ ىف شقرلانم 0 راس شع 2 لاو 7

 هيلا مجرت نيح كلذو قاط دق غدلاذإ مياسال لاقبو اذ قاط ناسبل لاقبو لاق 1

 , 2 ةهلانلا ل وذ وهو 01 هسفن 0

 عجارت اووطو اروط هتلظت .* ايتسووس سوو اا ١ ظ
 هلاق ناكنإ يدبملا لاقو و 0

 قاطملا ساو: لا وعلا رد م « ىتدنت تاقراطا مو تيب ١

 هش هيف عسأ ىدلا' تنولا يف عجولا هداع اذا هداتمتل ةعسالا كات نا لاق. تفولا دادعلاو: 0 |

 ةيد وهيلا تناك يذلا ىلصملا للا يف ناك يذلا 5 مو هيلع هللا ىلص ىلا 1 3

 نم نسح اوعو أهرثق هم را يفو نق داتع أ هلك أل كلت نإ لاقف هنم لاف هيلا هتمدقا 0 ْ
 1 و ضيبلا 'يقرغو ت وكلا يحل تأ و رئاطو حانجو بولو ةقر ولك 1

 ىوادتب ةيلابو ةيح نامل هناكاولاق ةفيطللا مدقلاو فيطالا فما حدم اذإ لثم يف ٠

 ريثك لاق يعافألا َ ونعالإ دخ ؤرال ىذلا قايرتلا ذخؤ ىعافألا عدلل و يللا مس ْن

 يبابض امماكم نم جرو ه- يغض لست كاق رتلا 2 امو

 باجلا تحن ةيح كلباجأ . 6«. ىح نوذاطلا كل سى
 انعمو انازيم اولزن ذإ موق نم ةعقو يفا انأف تجحح لاق همح نع "0 ن ع 1

 اهلابف اهمدن نيب اهنذ عم اهسأر تعمج دق اهيلع ةيوطنم ةيحو توتناف تمانف ار 3

 ا افاق مرألا باصلا اناخد ىت> يشب اهرضت ال[ اهلع ةيوطن ل 0 ارا كلذ 1 ظ

 هيف املع توطنا يذلا ناكلاب انك اذإ ىت> انفرصلاو ان نكس طق كم تاتا 1

 من اهيلع ةيوطنم ةيحلا اذإف تظقيتساو تمانف تازن هانازن ىذلا للا وهو يللا ٠
 ةيرال تاقف اهماظع تن يت> اهتشهنف اهبلع تايح ليس ىداولا اذإذ ةيحلا ترفص ٠



 ! اذه نم تااقنا وتلا نيح مها اود 38 أ تفاتخا دقو م لات هللا ىضر 5

 3 لع اهل ليقدبج 3 اك اك يذلا اذه 0 تلاقربي زلا اهل لبق طاش قرأ 4 ل

 0 كد ' ديزوأ لاقو ةحاط ال لق لفه ر اند ةيحون اك ءْذلا اذه ٠ ند تااق

 7 1 شك ”كالدكو د ى4د_ح رم الو 4 ف 0 هدضمتف كيش / يد هلا كلوانن 2 +ملاو 2

 1 0 5 او هوذ هلم لأم مطق 7 هيف ةبادلا نم هلوانتف 0 اع , ةيحلا

 ل اياشلاب محلل عا سا وهو اشبم هنكرلا أ محللا
 1 هندقع اذا مدن دقعلا تطشن لاشيو للك

 0 وأ اعزن ىده ع وأ ىده لع ترهذ اذإ طع 1 لبالا 0 طشنو ةطوشنلاب '

 . هزكن ةيلا هتزكنو اضع هضعت نأ وهو اطشن هطشنت ىهف ةيملا هتطشنو عزن ريغ
 -. هتطشن لاقيو ضملا يملا ىوس ةباد لك نم زكتلاف اهينب ناسنالا اهنيط وهوزكن

 ا /ّ ف 0 اهيلع ل ا> كت 0 بوعشلا ةءطخإ برعلا لوقو لاق ةيثملا يو طش توعش

 0 ةدايم نبا لاق ةريطلا ىلع اماس سيلا كودحلو

 مياس اندر أ ىداربت »+ امد تف نع 0 امىنأك

 يبدع ةءلا لبيقالا لوقك مالا يهاود ىف تايحلاب لثملا هب نو رضي امو

 " ريرغت جاجحلا ىلا يتالطنا نا *« همفنأ لولا ريخو تماع دقل
 0 01 ريعلا ه دع م قهالا نا يلتف جاجملا ىلا تيهذ نأل

 9 : ريك ام تايح فئاحصلا ُْف و 28 ايمئاوظ يدب وص أءلحتسم

 ١ نيهو نيهو نلو نبل وح ففخمو لقثم م و 35 أ رك ذلا ةيحال لاق يءصالا لاقو

 0 0 .سعاشلا لاق

. 2 

 د راسيأ 5 ةركم نا 00 اننا رس ووذ راسل نوئيل نونيه
 هدد ميألا تح دقلاو

 51 اا #َ 4 برش ءاملاتدرو دعلو



 ) شقا

 دزه نال 0 ةيملا شا ديرب ضعا 0_0 هضعل ديرب فضغتمو وباقل 1

 رجا نيس 0 ها دب 2 بلس مآ يحول 0
 0 0 لقد

 ودك ىلع اقلك وك عدد مو طايسلا ايد ةا
 روز ىلع اهي ملام ردصلا ف *«. اهنكم ضانضنل يملا ى وطن 5

 كدلا ةيللا رحت نصلا هنطلاو د رفاطأ ب وسقف شربل ثلا

 : 00 0 ةمرلا وذ ع 0

 فراو.نظلا نم نانيفتخم ابع 4 قرأ لاعلا مي 1
 مجننلا وأ لاق فييملا لابقا دنع كلذ ترثكو تقرفت اذا ةيملا تشينا لاّشو لاق

 حامرطلا لاقو ه ليعالا تدنن ا َشبأو 1

 ددرقلا بادجلا اهتلاح ترجو « اقسلا ذ رطأو عورسالا د را 32

 0 عدت

 د

 دقوألا بتاشنإ ا ُْ افلا فرز د تابقأو بيثكلا تاع بانا -

 نلعب لالو اواو :وهو هاج ذا دع سد وسالا هيلع أبج لاقو 0
 : : ناش ' يا نب 5

 1 ىلايدلالا بيس نملأمو ٠ أجي نولا تير نمامو- 1

 2 قلدصل 1 هيف عرسلا ْن ىلا نا ثور منك كل ءانا طف رضتحم نبالاو . لاقو لاق

 ةمرلا لاق مهءاعط نأك ام ناحلا هتوبتسا دقو كلم نيج ربل هوا كو وق 0 تدل

 ل ا :لكوهولاق فدجلا لاق معبارش اف لاق ىلا مظملا ديرب
 مأس كلذكو نيللا ف عرسلا تاع ا د ىلانوبهذيف 0 | او نإللا ىفالاكلذ ى سا 1

 ريصملا اوشا تدار د ءاجو قرم نم ريك ىف عرس تايحلا كلذكو صربأ 1

 ىف هلا 1 هي ١ نوكحي امفر ءاشلا لاقو راعلاو نإااهرضح 0 ةرضتحم ١ || غ0

 ءالبلاد هج نم 0 لو د 0 د م كامر



 قات نيح ةهيركلايف ان أ

 قيفر 0 ام هللا الولذ

 رجلا وز لاو
 ا كرف يالا اطر

 اه رص ءونءالقك اهتارد

 00 فام او

 8 5 نبل "تكلا هليندأ

 07 لاقو

 26 يفابلا ءاننأ هضيرم
 نداء ها ميألا بايسأ مح

 تؤوالا ن .سابإ لاقو

 ةءوسوكمأ ىلع نأك

 لوك قو لوزالبلكا

 اليم دن "ىرصا لك

 هن كا رخا لاقو

 لوح ضاع
 انين الكل ىتمعطأ ولذ

 انا تبد نوءيطتسي ولف ةغلاناا لاقو

 شرق نم لجر لاقو

 يل دل الورم لارام

 هتاوص تارا قرش ةرموذ

 هل نيلي هنع ربخ مهمأي

 [ماكياسل نع قفاوقلا لس "راش لاقو

 باخم و دب دح باندل عاجش د م لمأ,ناكدقخأ نم

0 
 ءالخلا ىف رئثفلام اثم 1 2#

 ءاسلطأ لد لوبل راو انت

 انارحف تراعاوأ مسخ ند دع

 0 اينان مثخأو هفداور اثعو #١

 ايافاو ايراتع هلآ ىقدأ . ه

 000 نااءاعحا لع فان

 ته عفر 01
فرتام هفارطأ

 7 ان

 : .ناب رع انموكي ةبرقع #

 نائساازخو لئمدبدحز خو 0#

0 
 : ناحعلاب قد 92 أو 0

 : 0 0 ر دنع ع 4#

 .ناكم هلماعطلا و كيركش *4

 اهلافطأو ىعافالا ياذم

 . ْ ررااةتدقدع لإ كا 4

 1 : : باضق نودلز يعافأألا ةأجح د

0 

 ا



 ا

0 

 ل لق ( 0

 ا

2 1 

 د # 00 0 ىاعأ 9

 ةفر : أعمق ا تا »+ ىتيسا ها 3 تت اذا

 ديغأ ولا يف قلي دوأ- لا »+ مرودص ىف ىل عقتم رشءمو 3 1 1

 كيحاتملا ف انعأ ئديعملا مو د م.ذيعأق وف اونا مهن.سو 3 :

 هوس الاوأ لاقو 0

 57 ال كنماماعح #3 دع حا ١ كتيل

 يدبك ل عاد راه ناق 1 ادبأ قربت هلأ فام

 ددصر ىلع ةيح ىرظان يف 3 يو كايدو ناكنا ٠
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 عاجشأاب ةيهس)لو هريمع ع نب ى < هاخأىرب هع / لقو

 عابسلاى داو ثيالادعك « هتادش تنذك الفوذدم

 عاجشلا عاسإ عايش تع # اعف ةأناو 1 0 3-7

 ' امصل عاجسشلا هينل هه 6 دور اعلا رطاقرطأف .

 حورتلا ىذنا 0. طيقا 3 نروعم ناقو 0

 10 مزحاذ ناك ناو 2ع . هيامصتعم موقلا لظيسومش 1 :

 ايوا آخ ناو يمه ىلع ودع و د يرذلا 1 عجشلات اي 0

 امل يف دق دحام خيشسو ف.هر 5 مراصل ىف .« ميضلا ضهأ ي ىناو

 فطاخلا قربلاك امطشنف ائيش تلا ا هب ودسم ةمان ادبأا 2 كذا 0 ظ

 سرا ن ودك ب رتباذو 0 نيل يوط ل

 سدعلا تان أئيع ودب # س ل . املا لثم "ا تانكل



 _ىخد
 0000 د وق تيعإت ىح < سكش ل 0

 هك عاشلا لق تايحلاو ىلا لكأب نوجا مو

 7 ضاق ماو تلا م ال فيرااو م اياف

 نال وون لولح من د بأ دالب نع مود طم

 ظ ةعبر ىلا نب رم لاقو
 : 2 1 وزنا ءاشملاب تدي حيباسصم ٍ تقلطأو 0 تودملاتدقفالو

 آمر نام حورو * ةبيغم وج ادق يف ناتو

 0 روزأموتلا ةفيخ 0 رو بابحلا 5 ةيشم تانقأ ليللا يع تّصشو

 030300000000207 2 7 لاق دواسالا مدد لئال ورم نب موثلكب رض

 , 20 كلو فرط لك امهعرهالا يوط . « هلهأل ءانفلا كرت ىلع مولت
 200007 كالو اهداجأ ةدلتم ءاكلاف نار ناوستلاطوحتأر

 0 هع ملا انوا كالا نم <. رفكمج لام تلن ينا كرس

 000300001 تائعرلاب قضرم « .ىضنأ نينمؤلا ريسأ ناو

 1 : 3 را 1 كات لوه محتتا لو .* ةنئمطم ىتتيم 0 يرذ

 0 هدواسألا نوطب يف تاعدوتسع * ةنوشم ىلاعلا تاعرك ناف
 0 ] جاجملا نب ةيؤرل ىرقذملا نيمللا لوش لبلا با عدت َْفو

 0 لججلا 1 ءامعلا ةسيللاو بؤراب ينفرعت تيكينا ذاع ناانأ ىا

 0 07 - لكلو مؤالا ب اجريجاو الا يفو « قدعو مؤللا نبا ايزيجارالا اأ

 َ 0-0 ل 38 ءاسسملا 5 نما عا نم جاو موق وقّرص لاق ةف هم لأ نأ ى :"دح لاق 00

 - كلذيوةاقسم هذهو ردن هده م لاَعف ىرقلا ولأ سف شارخ ودا هل لاق 2 لب كه نما

 1 وبأ لاق ة ةيح هتشهنف مهيقسإ أهداعتف ةنرقلا ذخأف انا رق نءاتنف وام اولاعف ءأم تعشلا

 - 0 تتجات 'رع يم 7-1 هيلع هللا ىلص ينلا نأ ثدح انأو ينذلب ناسا

 0 - ىت>ةبرق مث نم برشلا ىنامو انأشل ثدمحلا اذهل نا لوقأ تنكف لاق هنم برشلاو

 مث نم برش الجراد لك ىف - ىهبنلا اذه اهيفء يب 4
 : أو تا ةيح هتمك وذ ةيرق



 : (مخ) 5 ع

 نا كثر دلتا قدماه وأن فرعا 0 نأ تماع ترقلا ها ونأ ق لخدت تاي 1 1

 ل خاس ىف ىعاشلا لاقو هتاوج نإو ًابهذمه هل

 نيقلا هاج أ مييلاك داعو 85 نيكس نيا علت 85 :

 نياحرلا شمنو سأرلاةمس * نيتاث قلاو وهو 7 0

 موضعل 37 زو ناتنس هيا اع أ 1 التاق نوكي ال همس ا كك بهذ َ 0 0

 نينس دعن الإ خلاسأب س و لاق ر 7 هاما حورتلاو لوزبلا لثم ةيحال خاس كاين 1

 نيم ماع لك ىف + خاسل ١ ةيحا نا مهضعل ذو دَح نع نيندلا نم م اوس و 2 ْ ١

 ماع و ريسحتلا نعال ذ ةيوق مدتجنال ريطلا ناو ريطلا نم ريما تارملا يف خاسلا 5

 3 را نع لاقردمل دتش' 5 خاسلا م ايأىف فعضت ةيلا كلذكو شرا تاع 1

 ءادلا :كراف تار.> اطخأ 8 اك انما ف تأ لاق ةيداب 1 لهأ نم خيش ةعافر وأ 3

 لا تايح هنو يف مان :لا ىف ىار الجر نا ( (يممصالا يدور هلو اطخمأ ت كنك

 جراو ذا تناك نما ادع اها وم لدم . لجر اذهلاتق هريغوأ نبريسنبا كلذ نع 0

 فورا ىف مدلا ت بيد يف يحرعلا لاقو هت 0 عمت 7

 تر ل ىذك -* :هي ىعضو اح راج 0

 براقع مس عوسلملاا يف 0 3 ابببحو ىاظع يف اهاوه بدي : ظ

 0 رخصلا عودص يف م و 2 الا وسال ف يجرعلالاقو 20200

 الس قرأ ملو داه طفاحابع *« ءاباسف ةداهس وذ ليلب ىنات 0 ٠

 أمرنذل ثاكم نه تب. هحرلا اذإ * -س صاف عك را ءلا تأ اهشلثك 0 0

 ام>اف سانلا نم ةاماحم هاج #0 وردا نا لع 2

 امش الا لات ١ تشل اذإ * ابن مام است اخي 0

 ْ يجرعلا ديلا ةيحلا توامأ لاَشو لاق

 تايثلا ةهس هي ع ر # تواعأ دق ةيح "7 رك 0006

 ظ 0 ظ ثيببلا 1 خامشلا» لاق . ظ

 ممسملا فاعذلا هيب دح لع. ه ىرجولو عاجنشلا قارا قرطأو ٠ 1 ظ

 ( عيب ب ناويح 9 : 00



 ان مسا سرق نس ل ورا تل ال
 و دهدسملاو نسأ اذ ىلتلاو ةيملاو بلكتلا حابتلا 10 1 0
 0-0 ظ . ميا وأ لق مةرم كلذ اند 31

 اهروفحم ىلع يىفالا تتابو #« . اهريثز نم عمسلادق كسإلاو

 ”0 اء سهل ير حرا رد < .اهرهمأت ىف كنحم اهريسأت
 اهرو ىف ءاضقلا مرت |هريده وأ الكا هلع ؟

 اهريقنت ىف ءايشالا 2 م اهريقوت ىلع سفتلارقوت

 8 0 اموخات ىفو سفالا لجاع ىف *

 ديودل ةءبرأ ىلع ناوملا ميجنأ 2 قو كلذو( امءاوجو ةلكس رك ذيسو)

 ةءاد لك قاخ هللاو ) لجو نمع هللا لاق دقو 0 3و موعل "يو ىثمت 'ىثو ريطإ

 بأ لعن م مهو نياجر لع يشك نم مهمو ةلطا لع ىدع نم مف ءام ن

 1 بورض "00) لعو ناوي سادح أ ةعسف ىلع مالك ! عضو دقو (ءاشرام 01

 1 000 امو ريطيام رك ذب مف همالك ةيلع عضو للا يذلا "نع رصق مث قاما

 "دولا شع لإ هلح .الانوكال ي هماو ىثمب امناديدلاو تايللا لثمحا فام

 | يف ةريتك اود انهأ ا ركدو رئاكالا ل الا

 0 0 ران د رع رك | لفرودتس لك ماوق نام ىلع

 . مدحو لووألا اذه م ميج ىف ماطخأ دق انلق كلذ فرمع سكاتملا فاندأو نادرو

 1 0 ١ كلذلع م مّ هزج ةحح أبو 6 اولا فانص أ امد ىف ا عضو هنأ ىلع ليادلا اف

 ْ 0 نيطايشلا رك ذ كرثو ( ةراجطلاو سانلا اهدوةو ) لجو نع هللا لان دقو

 بطاخملا دنع مولعمشلذ نألعو نايسأ ريغ نَم رك ةءارتن دعا اهب مهباذعو لكآ

 ااعاوزأ مكلعج من 3 ةفطل ن نه م ” بارت نم 320 لحو نع هللا لاق دقو
 0 0 جرخأ

 00 8 دلو 0 || اذه 000 قى دصت دقو 00 نا 0 3



 كل
 منو نالجر ىلع ىشعب نم مهنمو هنطل ىلع ىشع نم مهف) هلوتف ظفلا ءاصتتسا 3 ةمجا 1

 1 نأ لعو ا ؟ ذ ىذلا لاثملا اد هىلع ناك ملدا ىثعأ م ورفأ علرأ ىلع ىنمي نم

 1 ىثك امم وه ناع ؟ ىلع يعد ىذلاو نياجر َلِع ىشع امم وف ميرأ ص ىثع او 5 : 1

 هياع كلج تع دقف مرد قالا نالف ىلع يل ت تاق 0 نياحر لعو مر
 نأ اضنأ ىينيف لجرالاب الل نوك ١ كلذ 3 اوامر افلا 2 لاهرديبام
 اذه قو حرا الا نوكيك يتلا نأل لمع كالذ 1 6-5 ةيح يم اذا اولوتت 0 ٠

 وهام سعاشبلا لوقو نئاقلا قوق ورق هنم هيوم هساوط ورضو» هو.تامج ىذا

 بابملاو م الا ةيقمهدنع نوركذدو كلذدودصإ هيج ةيشم 2 ناكوةيح هن ل ا

 اوناكولو مهيلع كح م ءأرمشلا وم انضم تال لءج نمو تايأنا رو د :

 ناو لدبلاوهيبشتلا ىلع ز ونامت كلذ ناك يا واكف 7 ام واع ا ن زومسال :

 لاقةريثك تالاح ىف هب هيشن 3 برعلا ةداع ند هب>اص مق 7 ا يا ماقم ا مقا

 عبمالك ى ره رجأ هنكلو الزن نوكيال باذملاو ( نيدلا مد مل اذه ) ىلاعت هللا

 رخ اللوق اذه لاقو همانسفف هنمطو ريما دصش هو سم انيح 1 لوتك 3

 اريزو ة رك ناكف 8 ارغ : ىنخطا ورد د 0-2

 ٠ ١ لاف هلي ف م رثأ» وسر ارا أملا ند د 0 !

 باركلابتيبلاتارصامل ٠ باقملاب نمحرلا لجتاب 0
 اتفلساامنالا كدفرو كيس لوقا رام وه اذه لوق
 هب سيلو اذه هيجش ىف ةغبانلا لاقو ان انخأ ىف كش 2 انيلع - كلبا 0

 ئابكيلا عارت نمو: 2 ل مهيفبيعا 1 0
 اس نال ولا وع سا كلذكو معزت بارعالا نأ 0 وو 4

 تداعو ابساكم ىلا تيعحاوب ىثملا كري اذاو وورش تم اذاف نطل فك ازوز+ا ٠

 سلا قيفدعاوح لك ال1 يا هل نسا 1 0 3 0
 هنا ىلا اهدا رع ا اذافوادلاك اهررظي هناف نر ةمشعش نمسع عب كلذ س

 يازااليدزف ةباور يفو ءايثا 0 فورعملاو 00



 ْ 00 ظ
 ف ورع تالذكو نيع الو سولي هلع 3 رد الذ هعضوم ىلا دلملا كلذ محا م

 آد لا كات ف ايةذق اذا ةيلكلا ىف داونلا اصلا اق ىزرجت ىتلا ةناثملا ىلا خلاكسلا

 ا 000ر6 د تيمنا ارنك امأ, تلصااو قورملا تمضناناسنالا لاب اف ةناثلا
 |( ناكذا حيصف يبرع مالكلا اذه نأ وكو نخا هحوو نك امثل كانت زواجاس اسك
 مالك ناك متلاعتو ك راك هتادعع نمار نك ولو 8 ها هن ءاج ىذلا

 اذه ناكل هتغل ىف ءامسالا عا وم فرعا او ندللا لهي نم“ اكو هن ءاج ىذلا

 يف زم الو ةوبن يف ةليضف لسو هيلع هللا ىلص دخل لوح ا ولف هلوجيال أم ةصاخ

 0 دنع زوج لوف ءاحصفلا نم دارك“ هنأ لمان ن1 هال ا: 01 هع امتلاو نايبلا

 "7 نأ معزف ةلاسر وأ ةبظخ وأ فصو وأ ثردح ىف اذه لثم ىف مهم دحأ ءطخم نأ

 0 ةذا نم الو هتغا نم سبل لاق ىذلا كلذو ريل نك يارا سوادا ددك

 ا لارا اذه ميوأت نا 1+ دعو تاوللا اذه دنع 0 >

 - كلذاعاو لغشلاب نوفصواال ةنملا باعكأو ( نوبك اف لغش يف مويلا ةنملا باعصأ

 ١ لوف ادبأ غارف مطمأ نولغاشتي 'يش ىأ,ةنملا لهأن ع ىقربخ َنئاَتلا لوقل باوج

 0 ص ناوخالا ةرايزو 3 لا 5 أوف 0 و راك الا ضاضتقا ىفالا مولغشأمال ب بر |

 0 نلف دو ه لبق نيح سدق دبع نب صاع باوج لاثم ىلع اًدهو توفايلا بنا
 | ١ لاق للص ن :ث لبق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق قيس نم 7 ا ومو و ةياللا ةهج

 ظ 1 ع رسفملا ودك وعو ريا نغ كبح أ الو لاق ليلا نع كلأسأ اما لاق ركب وأ

 ظ 7 قدص دقو ىدعو ةركب اف سيل لاف ايشعو ةركب | 2 مدد مل هلوق نع لئس

 0 دلو ريداتملا ىلا بهذ نآرقلا نأل ايناننب مو ارك انت آب لو رسفلا قدصو نارا

 . ىوريخلا كاذ لعو ا,عولطو س.شلابو غ مم كلذ نارود نم دوجوللا ىلا بهذ
 007 برضو امنع ىمنأ نأ رلسو هيلع هللا لص هللا ل وسر دبع ىلع أتناكن اتعتم لاق هنأ رمت نع

 ماما ل17 نع ىبنف اومكر اذا نوءفضنو ةالصلا يف نْومأكَح ن وماسلا ناكدق اعيلع

 .الئاق ناكف خونلا ن م كلذنأ موف سع و خمنلا را دما هيلع برضو هع الا ن

 00 لم ةيلع هللا ىلص ي الا دبع ع ىلع ترك دقو“ يد 4 نع انام -
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 ف 1 لع لوقلا 0 هه اولم>ح | 3 نأ بجحلا نمو , خوسالاو غسان فق 0

 ط نوح 0 نم ا ضرالا ىف افا 0 لع هيف يبلا ن 0 ل ناف هنويع ن 0

 ةدح هل 0 يس ف 5 " مالسالاب هالع اع ءاوهو ةعاملا رب م لع ماسلا ف تكلا 0 ا

 كيءل الو هنأيح ِف ةماكلا فانت ل 1 ةعا 08 كاتوةمالا كلت ةنهم تعاو لع الو هب هيفا 7

 ان هد. لهأ ىل ما مالا قع > نيعل ان عابتأو نيمبتا م متو

 2 لهاج الا هلوشال اذ مو احر ىلع ناتعا ول نينا م07 ا كلتو اذه. ظ

 لاقو دابملا سكبف اهنولصي 0 مون مدا اد_ه ) هلوق ل 0 ىلعو دناعم ِ ٠

 5 اعنولتي ؟ مكنم لسر كنا ازخمملل لاقو | ماعلا حف أهؤاج اذا ىتد -) ىلاعت ..

 ( نيرفاك زيبا ا اد 9 ا

 مج ناولو ةنزخ [4 لجو او ةنللا ف, لمح ا ةلرذ | لعجو ننازخراذال لمخلا 1

 ضرالا يف ناخ لكلاو يع را يضر 0 ١

 لاثم ىلع اذ_ه امناو هن 0 أَ لج دقو اهنم اند كاذعا دقق كلود 7

 أملك با وملا ذه قص قار د يتلا ىنألاو برحلا مالك يف ريثك اذ هور ذاع ظ

 تايملا رك د قرح ال فخم ان و نإ نيت مراكنا يف جراوملا لع ع 0 2

 تايذ .هنياتل نص لعصو ينوأر نإ قود تول فورد 00

 بانج "هل مارب ام مانعا دوط شبكي تالا ١

 بائذلا هناوقمل ئرض الو 8 اعف نا 0 ا

 بابك. هل سسأ اناردطتو « هارت لصاطا اس |

 تايضلا توما هنود اناسا. ىدلاتاومالاة رد 0 ٍ

 باعشلا هلحيصل ى م ى رس اق ةدبلا ليلا ام اذا 00

 ىننللا رباج نب يسوم لاق يتع نب تاي تاق 3

 لجلا ضم نعت ا رطااشو هن ١ رش 8 ىورالا خر ٍط ظ 1

 نال لاق# باث اثذلاهنوةءل ىرستالو هر لا تان لاق مفتي يلع لك أ بائذلا | نال ل

 تع يحي يدايزلا لاقو مل 2 و يرادج هنأ تننظف تأ انملا لك“ باث



 (ة:ذ

 #4 ل امو ىحو قإ

 « ..ه.دتمىرحج باب ىلا ىوحأ
 *  ةللاش تامالاو دنرأ نوللا
 « - ةفك اعءايظلاو توصلاىلا ىو

 د ةسش هلع جيا كانك لآ ىأ ١

 0 | لما لال نكو تنم

 ْ لاّمف ىلإ هياع درف

 *« هتلوص تالا به 0

 *« ةرواسم اذ فق ةيح نيقاب

 + اق واط نيم رو

 د اهسأ ءارضخ نم مشام مسأ

 رز
 د دصار شذح نم توط كو

 * يحضلادوقرقدشلاترمم*

 * ةحوطتنم ءاطقر ةماه ئذ

 « .هنايايتاطل اضم
 « . ىلإ الطم نييحللا ىف ناطم

. : 

 *ترد اتساو نيس رض نع نم دق

 #0 هل ًاروظو 0 ةثاسال

 ١ ةناواا د 6 2 4#

 .يلهاج وهو رخآ لاقو
 ْ ٍظ ور وأ ناك نإ مال

 ممل ضا سعا ضعل ىفهلث مناف

 د

- 

0 
 0 اعيشلا وي تلا هيلا ام 5

 اطاو ىرجي مسلا ىرت المع
 - انطق ديلا قال لوسلا ذ ذولا

 ..اننقا اء | تالج دق ءاضي

 .اكرامدم اهوبأ لاز هللا ن

 الق ون دي م

 )ل أعرج ىدرلا ساك نمذنرقلاهب وسلا
 ؤ 00 ع 2

 ] 00 0 اعدق هنياع اذا هنم ترماعي 0030 ا هنا ذأ هنم جازربل

 0 000 . اعدصتاف هاهوأ را نم 2
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 27 تادقلا ذاعأ ىف .رشعال

 00 ادا ىاودلا رم

 000 داوم تافق ماج
 تاعر قاذشاو ناز

 اوفو نوجا ىلا

 ١" ةلءاراننملا قف كفو خفت

 ”تايعاو قلاش نو



 (ةهوذ
 يللا 9 0
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 مدن يشمعال وهىتح شاعدف « مدَملا طقرلا نم افاحز رهسا

 مث عوملا هنم لضفاام لكف

 مع منا أهدعل دوو ماق ان مكس الو صضصضم 4م 3

 ملل الو هعار فاو الو د مغ الو لبوال مق ىو 00 2 : 1

 مدقلاوُكا ريشلا نيب هضاخن ه مصأ ضانضن 1 نماندىتح 'ء

 #2 مو ورمت ونا ىسما اذا ىتح

 ملظنلا اذا 4 0 5 #3 2 نم هح رخأ برذع 3

 ا نوطا خلع تر 2 اذإ قاغ 8 نوك : عابس 7 دسالا م و هسا

 ديز ىبأ لوت وهوا هل ماكأ ى تاخدو بااخملا تعقرتا

 سيخدلا ضرالاةصق امش حوتف ىفنجأ جاحماك نحح

 لوه هاو ماكأ ىف ةلوصف ضن ملام يه يئاذالا باي انلتكو

 0 ههجرخأ برذك *« مدقلاو كارل نيب هضاخم

 ربطلا نبا دلومو هدلوم * رغظلا ريك ان انعاتضا تف ٠ 0 آلا

 رعقلا داسعت يار ىف قطز ضع نيش ىلا ناو يح 0

 لاقو * رخضو ردص قرع 0 ١

 اديرت دق ةيح' تال اداتع ه قيام تيريسا وس ْ ١

 1 ادمسأ دوعلا يفناك الا 0 « هنأعل ع نه هرم كي ملام

 اذذحا نأ تماع امو ةربغلا نم ٠ ىش لو ى أمف ةطواخت صو رم لا ل

 0 وهو هريغ زابتخاو ةفرعم ىلع ىف“ ل نبع ءتتصو ||

 ربكلا نم ترغص دق ةيهاد *« ركبلاقا طمس ف زيفأ

 رس ريغنم فارطالاةليوط ٠ رسصتلا نم ىوطني ءافص لص

 رت ىف الوطنانبملا هلتقشت ها زكفلا < تس امك 7

 غزا مانأ نافوطلا ا دا © رطل ءالوع نيقدشلا ةنوربم
 ردتعم هأظ دنع رج شيشل « .ردتسا اذا اهدلج توص نأ

5 
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 . غازوالا لتقت تناك مع هللا ىضذر نينمؤلا مأةشئاعز ىبأ نا لاق هو سع نإ ماشه

 1 ذا 2 نوم تعب تااقاةشلاع نع ةورع نءىرسهزلا نع ةيدلأ داد 1( ىح)

 0 ١ سمأ و هيلع هللا يلص هللا لوسر عسأ مو تاق قسوف غزوال ]وه 0 اع

 ” ةلتق / ملسو هيلع الع هللا لور رما لوش ا يا هللا ىذر ةشئاعت لاق لاق

 | هنا لس قالوسو نأ ةشئاغي نع ةورع نعماشه ىنربخأو لاق( دايز نإ نمحرلا دبع)
 /  لوسر لخد تاق ةشئاع ن نع ذاع٠ نع ىلذلا ركب ونأ قسيوفلا غز وال لاف مل-و هيلع

 اذهب نيعنصتام ةشئاعاب لاقف جز هيف زاكع ىدس ىفو 5 ملدو هن أع ةياع هللا ص هللا

 | هللا ىلع مهارإا يتلا نيح | اك لو ردلا قاف ىلح#ت نا لاق يت» ىف غزولا هن لقا تاق

 ] ١ ”ةذهوأ صربو مف هيلع 8 ره نإو هنع ءوطل تااككرا 0 هءاع

 دنللاا تناك الك ءايغألا نأ مز نمو تالايدا فايس م راك ثيداحأللا

 ا دال ضرالا ف ةان ل هوا از ءانو نين فرخ 0 رع مأ امنأو

 ض زع هللا لاق اولاقو ( *ىذ 5 كا ىف رثأام ؟داثم 2 مآ الا هيحا ا: ريطي

 ' نةفشاو !ملاسحم نأ نيبأف ذ لابجلاو ضرالاوتا ودسأ ىلع ةئامالا :طرع انا ) لجو

 ١ آر لابج اي ) ىلاعت هلوقو ( الوهج امولظ ناك هنا ناسنالا اهلحو اهنم

 0 كالا هلم 0 قعشي املا 6« نإو رام أمنالا هنم رحت امل ة ةراج اجمل نم تشلاو ) لاقو

37 3 
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 ١ .ايهذم « عئابطلا داجا 0 0 نهو ةيميحلا تريهذف ) 1 هيشخ نم طم ا مه نا و

 0 2 0 نع م سأن نعذو ا .هدو تالاه أهلا باص نم هما ا نمو د نا بهذو

 ل 0 هراخع اذهل نأ 1 نامشالا صصاظو 0 ا مر أم ايدلاو نيدلكم 1|

 0 ولاو اولاق هيلع تناكام ىلعف عابسلاوريطلا امأف طقف قطنملا تباسامناو قاطنتو

 . باكلو غزوا راف ةااوةاد اوةيهلاو برقملاو تاناغتتو تا هيطم .عدفضلاو درصلاو

 0 ملت ىتلا ةغزول نا هل: اونا مم ةجلا ىلع قفا و ثايقاعم تا امضاعأ 'كلذ هايشاو

 بذي ىتذوخأت اهدالوأن م م ىهأ 0 ىهأ مخارإ ىلع عراك اامرضلا تيا | لع 1

 ندي مالا خرقتالو ضيئالودلت هل ةؤوادلا نو كنا مواعملا دنا معزن أ اهريغ

 : 2 0 ثيداحالا لب وألا 1 ْن م ءالؤها س او امهذم بهذدو اهدي

- 



 لد ظ
 ع كلذ نإ لاك امم برد َّىك و هل أ نوكيا 06 بترد ا ادود مم نوكي 3 ١

 تفطتخاو ماوعلا تكل ط نما نوف : وقأ كلذلو لئابقلا نضل نغ ةباكج وق 0

 نانا منان نع ثدأ نع ىعخنلا نء(ك 2)نوءاكتلا كا ةلزيعلا الواو تةرتداو

 لاق يملزرلا :ذلاخ نع (ناسحنب ماش )ناط.ش وه لوشو هنن ىف : ولا. لتق نك 2ع !

 خفني ناكمناف غزولا الا مهاربا نع رانلا "قطب ناك الا ضرآلا 2ث 0
 و تناك غازوالا لا 1 1 ن م-اقلا اة لاف ) نافذ ينأ ْن ةلطتح ) هيلع 1

 ىتشا '”ىدن

 نا نع راج نع ىعخنلا نع ( كد رك راجعا طواطولاو هخفنن سدقملا تب قرح 7

 تق ند لاف م ثاه وأ انربخأ تاقىلعد | ىلا دواد ونأ ناطي مثيلا كلن رش عزولا لاق نم أع

 ناح نب 0 ثه) ةبقر' نتنك ناك ًاعبسلاق نمو ةئامخ نيديس هنع هللا ص 00

 غزولا نم ةلاملتقأ نآل لاق رععل نب يح نع ل |يهع نع ةئِيِيع ىنأ يلوهلصاو نع ٠

 رهعإ نب يح نال لق مل تبدا اذهوةبقرةلاع قدا نأ ن ىلا ا 0

 اعرو !مراقتو اهقازتو تايلا معاطت ةباد اهنكلو هببأ رفكاوأ هرفكل هلتش هنأ ميزي ل

 ريك هوركمكلذي سانلا 1 ءانالا يف هجع 5 2 نيالاو قرألا 08 عراكو و امتضعلت اتق

 أهنم نولممي نخسلا لهأو تراتعلاو تادملا لتق لييس ىف هكتةو نوما

 ُ كورال لول نواخدب مهنأ كلذو ى ءافالا قير نمو شيبلا م نم دفنا امومس ا

 ترزلاب طاتخم ىت> امون نيمرأ سمشلا ىف اموعذنيو اهرمغبام تيزلا نم اف نوبصي ٠
 ةرشع هيمالك اف ةريض ةجسف مع ل كل نيجسلا حسم ناف ادحاو اًئيش ريصنو ا

 ةسينأ ىلإ نبا يي باوالا بتع نؤدلا ماو 0 اوخو مل ىرداال ىاراع لو ا : ا

 نانو مدرأ 0-0 لا يلد هللا لوسو ان لاق لل دعنا راج نع الا 6 1

 انج رس ىطن نأو افاق نارا دبا رت نلو ا ءاونأ فيت نأ انرم عيدأ نع ا

 00 39 هفشكي مل ارم ءاناو ةحتف» ل افا اباب دجو اذا ناطيشلا ناف 1

 ءامدعلا لاهشا نءانامم علر 1 نعال ”,تربلا لهأ لع همر حابصملا ينأت ة ةةسروفلا |

 دحا ل - نآودحاولا قف أ ةدي او 1ك قا دحأ ى دع ناو 1

 اذهو ىرخالا ىلع هيلجر ل مفزيو هربظ ىلع اندحأ يناتسي نأو هريغ هياغ سبل لا
 0 - ناويح ه0 00
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 ذلا اذه عقب وهو رانا يفلوقلا ةدج باب ىف عش درس ده سل كيما
. 

 ل 0 لاق ماطساإ وأ ةريد كن دحلا نم ( تارا يف ءاجام )ماعنلا قى لوقلا 1
 | مخ اوزب اريخ اولعفا تاو ميخ نإ عمرو سيبق نب ةيدلع ىلا تعاد لاق سيق 3 : 522 ا . 2 1 :

 0 قناع أماف لع 1 لدم ىلا الا و ال ةيملا ىر ال نا - عاطتسما ن< ةيفاع لاقو

 2ك لق لاق ةمقلع ن نع ء قاح_- يلأ نع ينك | ل 0 ا رئاك 1 م 5 لق هرعد) هي 0

 ذدوعسم ب هللا كيع
ا د ع تءودس مار 1 أك لق هم ةدح لد نم“

لو ديزب نإ نمحرأ
 ظ 00 نم 

 نس ريدملا 8 :هلوأ ١و ظفاح ْن 0 4 قلعت م ادهو 0 0 و هيح لق

 ا 56 0 0 5 ا 0 ردع وأ هيد لاق - هللا ى كيع

 ءانلاس ام لاق ةملسو هيلع هنا لص هللا م نأ 0 نع ةنورع 1 كمعس

 4 0 اعف اهرانإ ة 4 ع ةيح ل م هع تااق ةدات نع هنو ع كك كرعدس نم اراج

 نأ تايملا ىلع ذخأ ايف ناك لاق ىناسار اللا ءاطعنع( حيبص ن 00 :داملاو تا.

 0 كاشالإ نولتق كرت 00 را 1 رك ودنا رح نو ربط ف نربط ال

 ؤ -ىأن ع ثدي ىبأ كدمس 0 0 3 دم ) طفاح نا بادكأ هب قاءتب امم ادهو

 " (عرج نا)ن )نعانرا احلم نه 0 لص هللا لور لاق لاق ره

 0 فردا ااط ىنأ ن ىلع عمس 0 < ن هللا دبع ىنربخأ لاق

 8 1 تيفااذ مهبلاد 0 تاكلاو نيتينطلا اذ تايملا نم اولتقا لو هنع هل

 ّ 00 دو ا ) كير 2 0 ريطلا ) قطن ا باص لاق. ةيايعلا نوكت ة هوح ةرفلاو

 بج وف حالسلا وذاع : حالم اذ 3 مل ناو هريغ لك أ. ال محالا لك أ, ام هنمو

 07 7-3 :ايطلا د هدمو اهودءبال -_ ىلا للك َْ ّئ ريطلا نمو محللا هدام نوك نأ

 00 | لك أب ءاملا ريطكو انيع دونا ل ا" اينف فار جاجدلاو روفطملاك

 : ع 0 هؤاذغ ىذلا لسملا 0 1 لثم حا خ امش لك ايا هلو بملا طقارو

 بابذلا كيس 3 شاعل تو. كو .لسملا لحن || مط ناف ثو. 9 2 ساو دح>او
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 مادج اذاو نأ الا فوج يف

 ل د 3 تاب اذرف كان 00 0

 0000 دب لوألا ند عأ ىدنع وعلو رخآ باب اهي
 نركب الو هئافطا ىف لماعلا وه هفو> نوكيف هفوج ىلا د دفن ىتح رجا هعالتبا وهو

 ظ 7 ' فرألا :كو ماظنلا رايس نب ميهاربا قاحسا وبأ ىربخأو هدا رحاف ل |ماعلا وه رجلا

 َ 7 . اذاف رانلا ىف رجحلا يف داب هللا دبع نب دمت ديك هلا ناعوأ عام نع ىكح اذا هيدحي

 ؤ 1 | تيخسرملا ا ا ماتبب مكهملتب وه اذاف همادق هب فذق ر ا
 نع مدتلا نيبو هنيب لوحي ءىث هيلع قبطأ ىتمو تابوطرلا نا اذا ءافطنالا عرس

 فانا الاول قرلأو الغن لقتأو ةراوطا نم هلخادتب انملاكاسما دشأ رجملاو

 ” دتشا ثلثو ىن لف هب تيتراف ىلوالا علتباف هيلا | كيا ماع هنارحأو ةراجملا تريم ًاولف ]

 لف لطم لطر مدا اهمم ناك امديدملا يقاوا [اةعاراد اف هل ىجعت

 رظنلا نأ وهو ةدحاو انياع تش دقو ىاثلاو لاول نم م بعأ اذه تاق هما اف

 | ولو قرا .باهأو أ مفسلا صضعحلا 8 5 و ةراجحلا قىرومساب 3 ديدحلا قرت أ

 | - ديدحلا لم هتصلاقو هفوج ش ءاتشو هحنذ لع تثملنع ةللو مايالا ع كلذ فرع

 0 0 .ماقلأ مث 56 0 نيكس ىلا هثامدت ني ا راخألو ١ ءاذال كانه قا دق نوكي

 ا اتيهرخ م ع ع طو# نع نيكسلا فرط علط ىت ىت> هقلح ىلعا زواح لق هعلتاف هيلا

 7 ما نم اهفو ريماالو رئاطالااب :ا ةماعلا قو اندراام ٠ :ا يتسع نم ةقرغ اسف

 ْ . راقتلاو باذلاو نيحانملاو شار و هر رسام هفنأ ىف ىذلا ق قشلاو ةمازالاو

 آ000 ذ كانو ضيا لا اهلقو د رئاطلا لكتش نانا ل ا رتورتطإلا+
 ٠ ًاولق منأك ك2 طروعغأ سرا لهأ اهامسو «سعاولا ىلا اماني لو اهجرخب مل ريما



 و يو

 م

 ابد وول نيكو

 6 ظ م
 2 نىك لاقو ريملو رئاط

 ريصملا نم ثييدللا ىلا ريصت م .اياغملا نيب طئابك تأت
 م ليقأ» ٠ اذا اممظاءل #« اريه ىعءدت ا لثمو

 روكواب ةيرللا ريطلا نم « ىناف تلا لا لبق ناف 0
 2 (لقف ادلاخ اجه مث ) ظ

0 

 ريمزال ةفازملا نم لوصت أن ءوسدبع ةرينملا يدل تنكو : 0 90

 رب رد رق قفا ى كلاريبك # جاعو ةيناع : جالعال 7

 ْ وردا لك د م ابارش # ىو. تيرم 6ك تونه

 ىف لفل نع ناكاذا لاحول نك ١ ب نوبرسشإ سانلا نال ةماعلا ف كلذ ل اكلو

 اهلل ليق اذا ةماد تأ امغإ موتو و فياكدلا كلذ تال ناو ةلعل هنوفاكي 0

 ةماعتلا نأ تارعالا مزاو دي ل تاق ىريط ال ليق اذاو را اطانأ تلاق ىلا 51

 كلدب هنوذصلو ميلظلا هن وسلا كالزإو نب ١ذالا ةعوط# تعج را 5 09 ناطت تيم 2 1

 . لاق كلذ ىلذحلا سابع أعلا وأر 1

 نوكسو فطمتب 5 ءاج ذا: 0 مكحاخأ نإ لاخأو
 نوهدم مثأس هجوو رص #* مئاج نط ىثع اذا ىف

 نوزوم لدرخ ءةيح لايثم ها ةساو ىرالو توعادنف

 نذأ ري-غل اهانرق عاصتل_ 5 0 ةمةتدع ذاكما ناك وأ :

 لو رق تاوذ نم تحل ءالص * تطاق ا نادذالا: تاع

 راص كلذلف ةئاشعم ياو ايتام 2 ةرومصمملا ة هيش 1 رمت با 7 نهد نواوخز (

 ةيقل اى 1 506 ل زهق نأ ةدا ندكأو ثوغربلاو دود يحل لازمف . رفق 2و لح ف

 ىعالا بتاز# وأ لاق نوما وأ ديمملا 3 ةهيشم ل : نكلو ىزابلاو ردصلاو كمدلا 0

 رازن نب ناطحق ىلا ةعاضق لو ىف

 ولم كي زعالف * لا اوقرافذ ممل نا شح واسال

 لحم - تاني د ل 0 ةيحس نم هيشم امون كراتك .



 ظ 6(
 هلا لعالا لوقي كلذ ىفو اهبفختال اهودعةدشو ارم ءالعرم معا عم ان اة

 - لاوط ىرش ىف لظدعاو 50 تح ىلع

 | هريام ىلع هنوق هتاربو لخحلا ىرشلاو عل رمدلا .تااوحع رف ودع هبش املظ ين مل

 دعاوملا للا «عرضلا ق ورع راع وم اظءلا ىف هم يرام دعا 20 را

 ا 1 نم وأ نواعتلا ن 0 ضمن دع أس 0 نال كلذ اهل ليقا 5 نظذو لاق

 ِ مجلا وأ لقول خال ميلظلا منع بصق نا لاقيو فوجالا ىرخزلاو لاق

 د ان لاقو ) دعاس دعاوملا هاو *. هلاوه ىف خللا ل مظرواه ه«

 ليلق عمل ل كاذكو ريسلا 0 ضع قد دسالا ملظع لثم ةفولا ىفالا خلا س د

 رثكت ا منع عم ا جاو هو هدم ملا ىذ 0 م ب ١ قرسلاو رزا اذا ءا ماظعىف

 اجورخ اهنم اطتدجو اطيخاملع تودمول ع ىدح > الوظ هضم عضل 1 0 ددع

 ا تبهذوامضيب كر كر تلو عم 3 مهطسق كلذ ن و ةضم . لك يمت ودل نع

 ْ عطا امرو كات ضِب 3 هتاضح اعرو هنطحتف ىرخأ ضب دحتف ماعطلا س طع

 ' 0 2:2 ةمراوذ لاق دقف اهلارو | ضب ددع امو أءما» ضيبلا

 ١ عن وهو ىسمأ نيئالث وأ »* هعلرم :يبلابهسئاخمأ كاذأ

 00 لو راسو طخ لع ارق ب الو هلا تاو قو

 00 1 انيور ىح لجازي نيس :« .فذدبل ىذتاضي امو

 0 . انينح عرش  نوللا ناده ه رارغ ىلع نباكف نءضو

 اني افابفه نيفحاتو « أمقف رع تنصت

 00 0 _ ظ رخال لفز

 0 ليجامم ريسايم بالص لتف «: اهققارع يف تامزاء انب ىوجت

 : ” لوا ىرشلا هاتخ نم هناك 00 بضاخ الجرو ةاهماد ٠

 ١ ليماذه اهحانج شرءارعت « اطرم ةبفاثزو فيه نيه
 00 للا بتم راثقلا ن دج ترصهاف عاش ل 6

 7 لعادل اين ىلا ردنا ,_ « اطبتلاف قرعلا مانس نم احورت .



 : كل 5
 ليي ا ا اوي اروبا ١ ويح ايلا 1

1 2 

1 

2-0 

 هس لا 3 0

 1  قوذ هءزاوع نإ قتاب ,ةماعنلا لثم. 10 00 1 : 0

)5( 

 لفارس اهنماظ لارا ادن ه5 همش اس

 لوستم سابسلا قالا امك 8 .اهسأ ضيا نا 0
 ها ماا داوجالان :يوهاشاو ميظعلا لح :نوكتا ى -|| ةينطعلا 0 نورتناا هد

 ددزمامكوشلاىرتكاذك * لسمالاط تار
1 

 ديرب 3 داياولا ح 3 فام نا 1 ةءاعلا | : نما ماعحو 00 00 عماج : 0

 تااوعلا ا 10 ءامدباور # تتعاحام :[| اذاوا ثملا جات

 5 0 قدزر ذلا لاقو 1

 | شده م 0 تبشخ لاح د تع ةفأ 8 | موزيك ردقو

 ْ هلوق وهو حاطن دا نا رعش * دشنأ ليح ةدلك ءأ كحضو و 0

 ماعنلا صٌيبأ نحردزال يذلا وما دلع تعا كد لاق #2 درا ثناماعئلاب ب 5 0 07

 5 هامرف 0 دلاهضك رهاضهان ىتماممال هدحا نيك كل ناركال 3 7

 وأءالتش ىتح كلذك نالازبالف ركذلا يلا هيقلت ةضكو هتضك رفيثنالا هتلعأو ىثنالا ىلا
  مامنلاب بملي ب ئذلاو لوقي فيكفلاقهيلعوةملاهدح أ هنمكلذلواح اذاو انه امهزجمي

 ةرحش دعصوهأ: هزبف اذ انروتعا نيتمامأ نا.( منذو ( ماعنلا عم هلاح هذهو د واكلا

 همزبف هرواسف رخآلا ىلا لزن مث همطقف هسأر ئذلا لوانتف اهدحأ ه رق اهدا 31
 1 صم أع ين 7 ؛ هئاجه ىف ةلظنح نب حس لاقو شح وتلاوراغتاا فصولو نيملاب فصو 0 ْ 3

 افك فاو ءانح تمار »# / صاعيبب تيأراماذإ

 اريطتن ابك ون ايعتعو. + .انانعإل رج ماين 00
 ةيبصلا وأةيراملا نذأىفتأر ا ِ : رام .ال ديدشأ هررضو رودلا يف تلا | اهذخت ةماع :لاو 00

 ىق كلذ تأرامرواهت ةرخ دفق نذأ مف هلك َ هفطخسف كَ وا ارسم ١

 + ندالإ :ضا ([9] لسالاب شاب 5



0١ 
 2 ةر> أع َش اهراقنع هن رمد ةييصلا وا يدلا 4

 رجحت نب سقت ع لوت ميلظلا يف امم

 * كر 9 قر دحو

 سا َن هيب لاقو

 ىو ا# قي وح ؤدك 5 هل و

 ىدابالا دواد ل لاقو

 يدع
 وك لج سرد هاج نك .- رخآ لاقو

 >> ىداألا رسوب

 5 .اذاو هتايضتسا ام 52

 د يدمو هتايمدسا اذا مال

 0 ل

 1 كا ل 4-0 م ل هل قتشا ايف لوقلا جد

 | دسد حا فيصلا ضابو انلاصت تطقس ىأ ىلا تنضاب ىلا :انكلا سردعلا 17

 ْ : ُُك ىدسالا لاقو كلذ م هيفام لك جرخو رِغا ا

 +. ا وع نع ىركع |!ضايدقو اذنك

 0 تالا ىن نب ةيمأ لاقو

 5 مهيلع تا لاكمي تناو

 عاقرلا نا وحم يعارلا لاقو

 4 1 وده اح دخأ نم تنك 1

 ف احل 8 ل مل ةعاضق ينات

 ا والتعب هنمودلبلا ة ةضس نأ هنع هللا ير بلاط ىبأ لع لوو دل قو

 ' قرا ة هيح وأ 4 يدل سال يب ةيموصلا كاك اهالعأ ةبقلا

 بر 0 لوقت و

 0” ارد

 ار دق هفد نيهؤجودل

 " تامل جرم نابل

 ”"صخاش 0

 0 1 1 1 ةمانف

 0 ع ةلاخأ ام اساتتم

 ْ ا 0 اذإ وردك

 2 روسا

 ل نيذ ةردملا نويبع نم 8

8 

 0 د[ نمدسلا 00 عاقرلان ا
 ل ىلا هضر مآ داذ اناو



)000 
 1 5 ص 1 فة د دصس حس ا :

 لاقت نع كلذ ناك نإ امو ب ىع ضيا _تايانلا كف

 لالا نم لعام دفاو »8 .ىنادل لع شاب بشلا نآر

 حاصو ؟ىرب 6 اذا ديدصلا ةيف م يذلا ءاعولا نيملاو 0 حرجا ضيو

 الل اوناك ناو م دارا نوال ف امو اضي كمسلا ثانا نوط يفام تا 3

 جرخ اذإ ضيبلا ةرثق ءاش راخاو طح هيف ال نوكي ا هيلع لمتشي 1

 ةضيبلاب ءانسحلا ءافلذلا هدشن ىف قع 0 لاقو ءاشرألا هل لاق ةيطا ع هناا

 رجا ىلإ تقيس ةردرأ 0 و طل

 ددملا خب رصلل امو مان اذا مهيلع ضاب ّودلا ما 5 عل 1 0

 . ىدعألا لاقَو

 ل اماريث تعءفر دقو # انضِ قرب ءاحط ا نمانما 1

 لي لقو
 رزاوخ ديدحلاح 2 عنادحأت # مولع ضاب ودلا. 1 ناك 1 ! ا

 قاف ل ىه اذاف 'هذ ترسكنا اذإ ا ةروراقلاوءانالاوكشلا تد : لاق : لاق 1

 ةرسشملا اقر و ةساأي || ا ةضدم || ضبقو افا ةرضاوزم ىف ةقزالتم ىمهأ ظ

 اذإ ةضيلاَت أف ةرغ لاقو ل 9 اق ةدلملا ميمصلاو لاق ميمصلا نيدو ملا نيد ىلا هقيقرلا

 ٠ لايلا نماهفأم رخيف لل نأ دعلةضيبلا نمةظيلذلا ةرإللا تاق رغم ءاش راو تاقرغ

 : لاق اهداج خل ليح أهحلس ةيلا ءاشرخ دادر لاقوىناق زومرم ريغ ققارطلا ابعاجو

 ةحابدسو هما أ,عصقف اهلوانتف لَ هماح ص ثا دف كولا ضءن دنع ىلا معإ ىدغلو

 شقرألا لاقو اهءاشرخالإ قيام يمأو ملأ ينأب لاف تءئضام كابو هل اولاتف الق م

 قرألا اناموغ ل لت م م ماذا بضغأ اوبضغت نإ .

 9 ديدملا ضرب يف ةءصلا نب ديرد لاقو

 لاجالا سايب ١3(



 ظ علدك)

 5 عاق 1 ريعبلا 1 2 مق مياظلا 6 و وز ىز ,رفاملا ف كَ لق
1 3 55 

 3 ىلا ريعبلا فخ لاو ريع ل ليدبو هلل هذ نووسل ام اذدبف 1 اوعش أءقو 5

 000 فا لاقو ةءاعئال لة ؛ كاذكو م ان« مملاو ع معو فافخأ

 9 ,أ ةءاسنا الط دو د كاران ىردشلالا ندر لحرو

 0 ١ دوعلا نارج لاقو
 0و 00 لود 2 تا « معو ءانكلا رافظأ لثماطل

 ردا ندعو لحفلا ءام نو ٠ ضاركلاك ودو ميلظلا ءام لجازلاو لاق

 هاو .ىت> لجازي نيقس * فده داىذتاضي امو

 1 ا ٠ حافر طلا لاقو

 700 ىداركلا ءام لولاب تارامأ .« ..ةادنيس نسل 0 0

 0 ظ تلا لق سايل اورامت ا اعرو
 .تلادأ تطأ تدم ءاذإ - ل

 0 ها لحام د

 00 رقعل ْن هر لاقو نابخو مد طخ 5 00

 ٍِ 0 طيخو ام : نارا عل # ١ لظنح فق 0

 0 00 نم ةمطقلا لد را 0 للا 0 ن* ةلدعرو ماعأ نم عيطق لاو

 0 اطقلاو ءابظلا نم برسلاو

 كلذ هيشاامو

7 000 بابشا امير تاق 0 ام كعل ب ىلا ة ه4ضي ىذ 0
 

 00 ةءرلا يقر ىف ٍ 0

 , بعامل اغا ٠ هتيفعو ب ا 31 هآحلا



 ا
 أل

 هبط نب لتامم لاقو 7

 (11؟) ْ 5

 ٍبؤذ وبأ لقو تمضناو مدل نا ذإ عمصأ مل جرخ لاقبو 7
 ةسوصواوسا ر ددحو 97 رمق ر اذإ ةممصتم ةددرثب اناث لاقو « « عصب جرار اعس انا

 ةفرط لاقو ١ اديد> 0 ذ ناكاذا باقلا عمضأ نالفو سارا ةميقد ا هئم بهارلا

 0 يي ظ حبصلا ليبق 2 * هج ساا وعت صدق ىربمل .

 دليلا ةضب ىف نعاشلا لاقو انام دارأ
 ءلاعي ءكاطهر تدسح | 4 ماطخال را عضرب كنا

 ينيقلا حجج سعالا لاقو ها ضي ل مجاج ماظع ب هكيشلل 1و ظ 9

 مارك ةفصانب ' يلتت ىلع »#َ قرط ة ةادغ حامرلب انيكب !

 ا ضد 3 ٍِش نأك #* قرع ماحب تر ردوغ مجاجج

 اهروأ نأنو اهدا كل" < ابني لل دقاف امحس تيأر

 1 ةيأع ّ 2 ييحسلا لاق 4 ا

 ..اهريمآ تاافاع ريتا نأو «  .ةءان نضساهرتتلا لا

 ردللا ةضيب يف ىازظا سيرتلا ١ لاقو ظ
 طرت فيسلا لصن عورلا لحتأو « هتضيب هيب نهردس انارزأو :

 طمشلاو نادلولاو كيدف محاولا 0 :ةباغ للك اك كيدفت ل مذ 1 0

 تيصلا نب شع لاق َ 1 1

 6ه قل فقنلا لحت ضم فن راذخ « انف ويس رق ماحلا قالف ناك

 ش ردك هصي 2 لبابم لاق و

 ماتبأألا تاوذ لضف نحس -_ داود رولا تاب لوو :

 ىعاشلا لاق راكيبالا الا مامنلا ضيبب نوويشيال مهنأ ىلع نالدب هلبقامو وهو
 , ضودملا ءانن اك ضخ ةوايس « | رو نم يسطلاب ا صحو

 ١ ضاع ١ صخذشأاب هينيعيف 050 يي“ # هلأ ريسغ 4ك انلع مو

 اذهو ضمنو عزف مار امل ميلطلا نال هصخش ؟ىثلا ةواهسو ماعنلا ضيب ضيبلاب ىني
 (عب د نرش 6( 1 ' 0 0 0 ١ م 8
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 ماعتلا ضب يف ةمرلا وذ لاقو هور هنأ 0 0 أ 0

 7 ندرد كجم تل ناديا 6 ني تقرذ اعلا يه اذا هارأ

 ضيبلاهي ماعنلا ب هثب ىذلا تقؤلا وهو لقبلا سبب مايأ يف نا,مبونجلاو ابصلاو لاق

 راغصلا قدردلاو ضيب ىأناده ضيب نم يهو بهارغ دود نالثردب تجرد لو
 ماعنلا ضيب نوذخأ, فيك رك ذو ىونغلا فوع نب ليفطلاق نالئرلا رغص نء وهو

 | مرجع لوح مت ةراثرت مو ه ةماقم حو ممستل بزاوع
 ظ مأ وترخانملا سنللا نمرغأ. « : رتءءلازغوا ضيبرانىوس

 لكل كح هايلاو رضاخلا ىأنال ةؤدبو ىداون بحاص بزعم عار لبا هذه

 وأ صن نأ ودل ىرال هلا لقب باص سداو نبا بحاص وهو ناريثلا

 هذه نال ماعنلا يبو نالئرلاو ءابظلا ارب داطصب ىتل رانلا يه راثلا هذهو لازغ
 لوأو كالذك ريغسملا ىبصلاو رظنو أهف ةركف اه ثدحي 0 تأراذا ئعمت الك

 عدفضلا ىرتعلو دمألا تالذا | لكم ىرادا دقو« عابصأ لا ىغاش اد لوا عيْضرلا بت اعلاه

ْ 

 ْ اما 2 لاتحو رانااب ع كو سانجالا هدهو 1 اران كر اذاف ى 00 0

 0 ١ 1 رخا لاقو

 : : ا عجو 0 نأ سحأ لكل 1 ىذلا اوعداوااةسنالىلياخ

 ظ 7 0 و زوسنلا نولع لاح #1 اهنك ضاشنلا سع كضتنع

 ْ نع 1 لاق و
 : ظ . لاضم نابو ض وف نيب ن ه0 + اه دماز 3 ل رلاتاماعنل ءنلا عضو

 0 ف لاق و ديدصلا تدبوأ م ان نم نا:ءاعئااو ماعتلاو ءام ءامسلا يف ماعنلاو

 1 ىلذهلا ة تزرع ا هو سع كلذ

 .بونع نيا |! ترس ءالو# 0 . ةفرشمسافلا فاردي رف. كاد :

1 
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 ْ) بورصصمو اهم م زمم نالاح * اهماعن الا اهبسرع نم قت

 ماعنلاو لبست الو لابجلا نكست يورالا نال ماعنلاو يووالا نيب ممجيلم لالا يفو
 عاعبلا للف كلذإو لابخللا ىف رت الو ليعلا

 ىهاطلا ىلع لوعولا ىش5 #« نيعاردلا سدرك, لبتو

 ريثك لاقو
 لاثمالا صخاش :ريغأ طاش « 1 ماويص ناك طم ىلا

 لائرب نقاطانإ دهوذ دهو * 00 هيد ذا هنأكف

 بابرلا عاق 0 م ىلدتب اب ماعنلا هيبشل يف ى ,ثعالا د

 0 كر ىر لها

 هباح_س هن ب أ لخو . ..-ىد فاق الا طقاستم

 هنابر -:اندو اقر ال

 ن

 قاءم ماسعنلا نبع د

 ميلظلاب هنقان هبشو لاقو
 اديزتو هياللو ًارفاسمو م هسيدشهناق اطأاذاو ٠

 اذيرأ نئايتط م قءادبز *  هلق يرام العض هتوبش ش

 ميلظلاب هتقان هبش ىتح هدالوأو مبظلا ريهز ركذو ْ

 قنقن نءرأ نيفاسل !بضاخ ىلع * يقرمتو بارقلاو قفدرو كك _

 ' قمع ةميظولا ءارشق ةوامد * ىرادقو يراد أ بح هب ىئارت ظ

 لفت اهضيب نع نكس ىدل * منج نيحانملا لبمب ىلا 7
 قافتب مل حااك قدح نعو * حيبسأ ملا نر محب 00

 لاق ةماعنلا ةلضن نب دلاخ سرف هما ناكو رودللا جيلا

 اليكم لثاهتدرأ نادودو # 0 ةمامنلا ءاسخا كرا

 ] درولا نب ةورع لاقو

 لهأ ينماسسيو قادعأ نمأبف ' ٠ .اصعلا لع بدأنا ئارو سالأ

 لاراكج ده نادلولاىب فيطإ * ةيشع لك تيبلا رمق ةئيهر



 (ادا5)

 فهرملا ونأ لاقو لأرلا ناد مهيبش يحيل عا نأ اذههيبشو

 ىقيشم ىف نكي اناجدهو « ل . اذ كيلا وكشأ

 © سا انوع لارا نادك
 ةيعاص لع لح ايي ىرعأ كلو رخا لاقو

 قلخ ىف نكي | اناحدهو يقهر ع اءجو كيلا رك

 ١ ' 0 قفا لو لال نان

 ين هحو ناو لوألا نال قي < اءجو كيلا وكشأ ةلوق الإ هحضف ملو

 عجو لش قفر 1 عجوو خويشل ا بيصي ىذلا
 3 نم سيلا لدرعلا نابرضو نذألا

 : نب يرطق ناكدقو دعا ىنب نم ةماعت ف رك ذو ةدايم نإ لاقو ء د ىف ربكلا عاجوأ

 1 ماع أ ينك ةءاحفلا
 اهينهاض هنن تنويع سنا

 -- / 4 دن ااه 22

 أممابو نا 0 ةماعا ةدلجب ع نأ ينعنك : لبق

 . رغلا : ارحأب رس قطا 6 ١ ةدسانلا ةضيبلا لش ال ر 0 ن ديرد ا>ه و

 00 ْ لاَقف رسنل كلذ نوفرعي مه ًارامو مارق

 000 0 و طيع يتلا ثيحب ه لزانا كردحلا متر ىلع قاف

 داو ءالإ تيجاهنإتنأ لف 5 عجطضاو جمال تارا انآ
 ئ

 رفق دلب يف ريطلا خواس ىف تون * اهخرف تام ةضب الا تنأ لهو .

 00 .هوامجامملا عف محلا اذهو مالا نم ماعنلاب هيبنشنلا ىلع صولق ةماعتلادأو نه 0 لاقز
 7-0 ا 1 ةرتنع ا 3 ريغو هما ناو مدنلاو ما نهد هل اولءد 2 نىلاو ربعيلا 3 ا نم هل

 ْ ْ 00 ءألا 5 # توأم امنلا صاقهن ىوأت

 0 0 00 0 رار نب خامش لاقو

 000 االوتاتع نم تسلءالسو م اهنءلع ريطرش ثا اهاوخ
١ 0 0 ٠. - 

 9

1 ْ 

5 

ْ 

: 

 ش

 ْ ش لاقف لا "را دبل فضصوو

 00 حاد كعلا 0 0 ارا نعالا تا دق تر ا



3 
01 

١ 00 
0 

 نكن لو ىغالا نه ونأ 2000 1 ظ 0 ْ

 _ىلذحلا ركب بأ لقو ٠ م

5 5 5 2 :2 0 7 
401 0 1 1 4 110 2 1 

 ' : 00 ا
 ّ 1 ا 1 0 ه0 ١) لاا 7

 هة 3 0 1 ا

 14 0 0 8 ِ 3 1١
4 5 

 3 تسيل يدع 5 1
1 5 

11 

 دال قرو افكر نأك ان تافازميضاوخن ماو ٍْ

نع هللا يدز تال نب ناس لاو ' 1
4 

 ماعنلا ل نه م ليقلا ل »3 ََو ىف كأإ تا كان

 نم م نأ 0 كو نيئيش ر ىو ديما دارأ هنأ 0 سان طيبلا اذه ةيلع باع دقو 1 ٠

 تسل يندأ كو و لاح هي أو ش !رقق هبسل فدءض دار 1 اعإو اذه 2 مناسحو هوجو

 ثراحلا سرف وهو ةماعتلا هللا يذلا سشرفلا ف ذو قدزرفلا لاقو تسلا كلذ لحنا

 .اهف لوش ين لا دابع نا 3

 : نع لأ وس سس را م ةفاولاا ظلم ا د رق

2 

 ١ 00 تدور لوقو 1 ظ

 داع َن ثراحلا تانن 7 5 #١ ح سك ليالا مون كرت 0

 دع دادهو ا نم

 + ٠ كمل ةماعلا داق يذلا اهوبأ َّ

 داع َن تراحلا تا 0 دقو 7 5
 0 كلذ ن 0 اذه

 دايع نبثراحلا تدب اًواح دع مم 5 با ابضلاةشراحم انا

 نرد لاقو طظدقلا ضاب نمو يدل ضان موق نم هعص وع تلا 00 قحلبو 0

 هنا اماعتضايو # انا را دقةيعادب

 هراثا هيلع تركنأ نيح هنأرمال لوش يذلا وهو ناذول نب زرح نر ناو 30

 : 9 ناب ةسزق

 يهذاف اقويغ يناثأس تك 9 د دراب ن 0 ءامو نسما بت

 ١ ف عطاس رابغ اد_ره ْ * ىلبيلخ لوش نأ ىلا ٍ

 ىصخمو لحكت كوذخاي نإ 2 ةليرسو كيلا م ودملا بنبإ 3

 ىك ص كلذ موب ةءاعثلا نباو *« هجدحود ل صنوكتو

 يسعلا ة رت تالا 0 0 ) ١

7 3 0 



 14١د( 0

 قااودعلا ميصالا وذ لاقو

 ينيلَنو هيلقا ىل فلاخم « قاخد نم ذاك امىلع نا ىلو

 نود ةناع لب هنود ين ناك * ”انتماعن تلاش انآ ان . .ىرزأ

 هم رتل دو ديلا 5 احل ا وأ لاقو

 00# راجح | هناك ريحت 3 انلقو رارضلا هن اديحأو

 راوللل ىلامت دقو اذه ضعدللا مأنيرفت نتن قو

 كا ولأ اهلالخ ماتو #* ماعتو دبا ردا ردع

 .راذع حايصلاب ندم نيح * اهفرمعلابراقعلا لاو> ىف
 ظ ظ : ظ ا 0

 راقعس اك نبيه تءسسق * تس علا رذ نم ناشكت

 راج ملظلا م ميلظ وا # قفأ ةتاصملاكءادب رنيب

 0 راو اماكك فو 50 لاثرو سرح نينابمو

 0  ميظلاب ا اهايإ هميشت ىف تنظف ً ايما اممشو هتقان ةدبع نب ةملع فصوو

 0 ني داما ها ةزم امرغتار يعط ودنا كح الل“

 مرو ىرش ىوللا هل نع ها ةلكارت سعز ىضاخ 00

 , موذخ م وعلا لس * همن ناطيللا لظنألا يف لظي

 ١ مولصم تا والامام اسأ *« هنساب الاصعلا _قشك هوق

 #0 مويشم سخنال رذاح هيلذك ه6 رة لتحت هداك *

 ل ا ع هيلع ذاذر مون # فدهو تالطيأ رك ذل يح

 م وونم دشلا نود فيفزلا الو * قف هيشم يف هديزب الف

 0 ل + نكرب اذإ نهنأاك #« اهلصاو>رعز لكسح ىلا يوأ
 0م مودع ضورلا هاش كا عرشلا ىدعك ةعاضو

1000 
 ١ ١ عيحدأ عفن سم سلا لرقو ىالت يد



 تكد
 مورا املادفا ىف نطارت اك * ةقنقشو ضاقناب املا 5

 موجيمعأق رخهب تفاطأ تيد * هٌؤو>ؤ>وةيح انجن آكل مص : :

 م ر هيف رامز هه * ةيضاخ ءاعطسةل_ةه هن 2 :

 انالف هنا تيقن نم م خيش لسرأ لاقةرسعبلا نها نعال كا 1
 نطف اهم ا الو ةدعاق اذ_ه هنا أو هالك ةماكف نيس ا ىلا ا .

 هل تاقف لاق ع مطل ةمام 4ك عأل ل0 ىلإ يهذا ىنبايهل لاف
 دب فاتق هنري ىأ 4 لاق ةفينح ىن ىف اهايذ ةيراع ىرشا لغد ا لاق كلذ ش

 الواو ريواتا اذه فرعا انو ف لح ىب ىف ةيراج هل نأ فزتعا يتح هب تلاز امو نأ ١

 ىف ىلاهللا( رعاشلا لوق اناا اتك ىف هن ىةعروبش اسال نم هنأ

 هلوقب ءادالا مالعأ نهد لاتمام هيبشتو ةموكو هلايتءا ىف تاس

 فئاجريطلا نم ص وصمم ليصوتو #0 ندا هبارو رورأ# ةضيس

 تريللو ةئد نالوا ند راق اذه ىلا ١ مس ءاقرزلا ونأ هاندشنأ رعش اننتع لاق

 ليف فا ةمليسم نأ يك ف تيل اذه الإ لد احا ٍض اهندكل ناك دي هددت
 تاعاربلاو 5 أمف نوهتابإ برعلاو 5 رود ص ا قبلا قاس ف ٍ ْ ١

 نا 1 1 ةةدلابخ 0 نك دقو نيكبأت ا 2 لا تر :>او ا 1

 .4ءم 01 م ىذلا ن ا 00 رحاسلاو فايعلاو نفاكلا بهذمو طخلاو رجزلا

 مطاق لخ نك“ ةيطد لع ص 1 كلذ ند 0 كلذ نم مخ كقو جرش لاقهمبان

 ,قدتساو لاطتسا هنددم اذا ىحالعألا مر نال لأنا ىف هعاقنإ لطأ اذا ضيا و

 00 لقا ا 2 هل مل 5 أيلذ لاق كلذ نم بار 0 لع و ًاكالملا م . 6م دتمأو

 الكو ا تح ألف تدسالو تدح ىت جح اكو سارا هش ص ةرالما اهلخدا ْ

 ل هدب له ع ةعام ىلإ أه>رخ أَ كو "هيلا | م تاع يح ترادتسا قي 7 ' ١

 دق ناكو ةعام ساجلا كلذ يف هب ن :رم اق ةنا هل تاعجأ ماو يىعداو بار ءأ
 ْي '

 صيصاقم ةعاغ لزم يف نهارب ناك دقو مامح جاوزأ شار نول ىفاشب 2 هع لبق :



0 6 

 17 0 م 00 ىلإ ةعاجلل لاقف ماجلا ىلا ضيبلا ىف ةب ألا مارأ نأ دعب تفنلاف

 مكي. تثمر < دقو ةدشحا نه قاخ 8 |ريطلا داخل ريطلل هللا دارا ولو صقلاب

 ذأ ةب الا هذه ضيبلا ىف كاطعأ ىذلا لف تنماملاك ةعاج هل لاف ماما ةحنجأ صق

 1 بك و اذه نم د و ناكامأ مه ١) تاو ةعاسلا ركل أ رئاطلا 0 انج كل تب

 0 اماخدأ اكاوجرخي نا ةروراتلا هذه ف ةضيبلا هذه كل لخدأ ىلا لندن لوك. نأ

 0 ئرمعل و ريثك ةعا2 نم ناحتمالا اذه ىل-:هو ابارعا اوناكم 2 ناك لاف لاق

 ناك نأ نيءاكتملا رخآأ نياذحاو عدخم نأ لبق ريهز نب سبق لثم 5 عدخب 'ىنتملا

 1 كلذ هلا ملا الإ نإق ةيلدم لاق هليبسلا سيق ايف نسق رابغ ىدن إل ملكدللا كلذ

 / : ديرأ ىئاف لق مل لاق مكبلا هللا لاوس ىنا نودلعلا هنورت مأو ريطإ ىت 0 هشاف

 - ىقواغداو 1 اذه. 0 أش ناو ىع اوضيناف ةولخ ةاحائمللو ىبر يجات 1 نأ

 0 اوعمسي مولا نكي مو هنورت من ناو ولي نيدلتلا اوشا مركيلا هج دا حذف

 00 هتاف سيكلا اديبع نا كلذو نيلاتحلا مأ يف طايتحالا باب ثدنع ناك الو ماهللا ريرغت

 ْ 1 ندال و لج هل نم 'ىث ىلإ لصو ا ءافتخالا ورا اردتم وا ةعانصلا هده مدقملا

 3 لكفرط لخدأف هايهدق ىذلا شارلا جرخأ رئاطلاب الخ الف سانلا نم ادجاو ناكلو

 ١ بيطقو صقلاو عطقملا دنع نم صوصقملا مالا شير فوج: ىف همم ناك 6 4 ةشر د

 3 نييلا قراص هشلر رئاطلا يفو الف بالصو دادح لودألا ل 7 فوجأ شيرلا

 ٍّط نكد ةسقلب , ماجا وهن نالوا ن نم الا ك كلذ فردا فذلا نر نوذر ةاكح
١ 

 0 ١ . كلذ لعف ل لو , النأ داو راط هد نك 1 1 الك تت تزرغ يلو شير لوبعأ هل 7

 0 0 هب نما ناك نم دادزا كلذ لمف لف ع تب نااذش هوطقا وناك دق رئاطل

 ْ 0 يف رعبتسم ناك ن لك ما ف مهم عزو هب كي ود اونوكي ل 0 نر رخا هب نداو

 ١ 0 1 نامت 0 ضد ىف ةءاظم حاب نا ل ةليا ل-ثم ىف كلذو 0 لاق هنإ 16 - لاق هسذكت

 0 كلا 1 يجو ةحنجأ تاوذ ئهو ريدطت ةكالملاو ىلإ لزْني نأ ىلع م كاملا نا 2
 ناسا لم أ .نم ناف هلزنم لخدياف ار 1 هاظ 0 ناك نف ةعقمتو ةقحدخو لجز

 تايار نم 8 1 هسا
 ينيصلا قرولا ن 0 يلا نايبصلا

 5 . لمجتودفاكلا ن هو
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 لا طلا ط وكلاب للا و 0 لجالملا 00 ةاءلو ا 00
 و 0 0 0 لن ٠

 ها ها تيلطو هم اولا لهأ ل ا>

 دا 1ك الملا كلذ لبق اومهوت دقو د_غاكلا ةئد نعو قزلا ة هروص نع 5

 د_كو موهلا حبصاف نما وف 4ك لخدو ه رولا فرص نم حاصو او>راصت هوارو 1

 هلوق وهف هنع عفدلاو هترصن لعاوةبطأ

 فئاجريطلا . نمصوصةمليدونو # داك هبارو روراق ةضر

 ربخ هب عيشي الو ىعاش 2 ف لو الف ذ بيجملا سمألا اذه لثم نوكي مب ما ع

 1 بم شرالا فاذا 1 ش
 لل

 3 5 ١

 َ دة“ 1 ل 00-2

 ساس همن يس ضر كر دعب حس - مت قو 2 فدك 1  ها

 راردا نوف وهو زيوربأ يرسك نأ معز برعءلارشعم أذس | كرات ةنامز لمحو ريشلا

 د مم كولم وبأو كول لالسو 0 ظاعالا كوللا نم سراف

 0 دلو ضعبل ا هنأ صا نوكش نأ“ ىذر ل ردنملا نب نامع دا ىلإ'

 كعم نب يدق ءالشا ع ا ربا 0 أ كلذ عم 2 1 ع 0 هيءسإو هلماعوهو 0

 ةسموم اهل لش الو ةرحافلا ىهو ةسموم م , اولاق ىذلا وهو م ضرع نئافأو

 دازامجو م لفح موأم ىجهو ام ع ماقأو كلدب انفرعو ة هرورشم كلذب يغو اللا

 م مث اهلع ماقأو كلذب مف أهازس نيح ةريبه نب ةرق اكالو شرا ةصق امتربش ىف

 حا | م ضرر ف كلل كياع ردق ول هللاو تنأو تلاق كسه لهاحل لاق ين يد كرب 3

 1ْ فلخ هسأر ىلع لابو عردلا اح هيدخ رعش لناكت ا ىتَح هتفصوف ىل هيفص اهل لاق

 رذنلا و تطخو بيس نحأب دبز نب ىدع هرضنو جح ماع ىف انركلا ةلاؤن نا

 لاقو درلا حبقأ هدرف ماه نب ةدي .غ ىلإ

 ركن أب قوقر ط دقو # روتيبام ضرأ لو وأ

 را رعبا مكن لهو « رد - سكن د

 هبه بيس كلذ ناك يتح هلع أب تغرف هنأ ضما ىرسك هلو بطخ كلذ عم م

  ىذلاب مراختفا ع مو هذ كول ا عمذامزلا كلذ يف ةرعاش تار لوف هلتقا ةلعو 1

 (عبب - 0 - 15



 فتفم

 ىلا نب دعجو ةيراح 3 ينثلا عئاقو فو راق ىذ منو ىلولد م ف مهم نك

 : مخ ل عسيج ف هيءعمس مجرما :فيرظ 0 هك رعشا كااذ قت لبق صاقو

 0 ع نم را 2 .نم لاجر ل هياوخا صضعءل تب مط خ دعلو رختفملا ١ 1 ىادنال

 ناك ماشلا طاس ا نم ىذدوم غلاصلا تأ 0 نايعنلا م و مع اويغز تاب لا

 3 يتارورلع ت اخد دق تك سس ناس 5 مهمالا نس كنرخ لاق دقو دو ريغ لعفأ هلل

 رك ةرعا صم نع هسدلن سغر دقأ 6 املا هذه عم نم هللاو لاق ناعنلا ن م انآ نباف

 / لعل و د ءلل رذنأ هتفلا تاكو رم أزور تاكا و رولا لادا نم ْن م وهو

 عامس الإ لع امررومو هاذ ا سمالا ناكر تسنلا ف ولعلا ن .١ نوعدبام

 ع رف أب رعلا و ميظمل رخفماو ليا املا 0 اذهلثنوكي نأ ا دقذاف اك فتسم

 د فدسو »ب يندشنأو ه4. ءلع كلذ ز رو 8 نأ قدح 7 4 ا .رانعأ دقكلذ موو

 ها |أ نلكيو ةيلجس مح نك ةفينح ىن ءارعش

 همامث ىنكر لع ينل ه همام ابأ كليلع ل

 همامت نم ام 2 08 ل هنآ 00 د

 يأت 4 وى دل نيد لدا رك ةىذلا اننا مك ف ةحاونلا نإ هصقو ةحصقا انرتك دن

 ْ 00 لات ناك برد ىأ و هندح 0 مى دحاولك نأ نأ سو نيئبنتملا عيمج انرك ذو

 - بابلااذهفرتت نإ تدرانإ مشراخم اهيلع رودت .ىتلا باونالاو مهتالايتجا ةلج

 - رذنلانبناعنلاىجربلا فافخ سيقلا دبع اجه دقو دوجو. هناف باتنكلا اذه بلطاف
 م ٠ ١ لاقف غئاصلا هدلاو ركذو ةيلهاملا يف

 0 «  اليتف ودملا ءزربال م 5 وزغاو فول الا اذ شيملا عم

 : 357 0 هل ناكو ذ ا 5 هس هلالحل 1 هدا 3 نعل َن اس ربط 0 قزحلا 0 ناكو

 ا برعلادس>و م,مئاقو را من ةدشو 00- هدالعا م هد اودو هش ف ردقو

 5 000 اكل رك ل نولدع م م اكىتح .ميئادعأ طسو موو ماو لع م

>رو ديصق لج 0 قو مم 0 للعلا هليبق ر
 : ساو نوزاجرو وكتب ز



 لو رسثلا قاطع ل

 11(2؟؟) 0
7 

 8 كلذ 5 جرزماو نسوالا نال 5 لك لهأ مهن اواعللا ناكل كلذ 0

 مهماعط أ فرعل كو رحبلا ى رت ةلزان || سيملا كيع كلذكو تا لو 6م رداقلا ِق

 تاك فار هوا ءطو ام كي.هان رادل اهأ بقر ةماعلا لهأ ماع ط نم ثبخأ

 ةءادر لبق ن *.ه كا د سماو 4-3 2 ريعلاا ف عبط ىلع لدن ليلقلا كلذ لقأ ٌمثرعش 0“

 مل هللا مقام ردق نع كلذ امناو نسانلا نع انغلاو لغاشلا بصخلا ةلق نماالو ءاذنلا

 0 ليبق بمك نب ثراحلا ونبو اهناكم قاسسعالاو ةالبلاو رار اظوططا د

ملا 8 م نكي و 1 لهأ با رعأ تاداس ىرا#و نما كرا يا
 ءاها

 ناكو ني.حفم اوناك ردن ونبو نو:لقم ءارعش مالسالا ىف

ظح دقو باشا قاتشلا ريع 0 نم مريخ برعلا ةئنأا 4 هللا ناطلا
 سأن رءشاابا

 مك شيرت نم ةياه اهاملا قد و مهقوف وأ مهلثم اوساك قاف نورعا جرخموا 1

 حودم لججرا نوكي لا ن * مظعأ هللا ةيالو دعلا ةء ضرالا ىف ىف ملعأا 3 نعل 8

 ةدنع ْن ةقدلع لاق“ دعف ه.صخ لاق توصلا اللا عومسمال ٠

 ردن ى ايتام برعلا ع نم دحأ ىف حدامل لثماو دهاشلا نا . و و مور تحدم

 نكي مو هدلو نم امهريغو بجاحو طيقلك ءار تيما ةرارر :

 دبع ناك دقو روك ذم رعش ردب نب ل الو. نصح نب ةنييغ الو نطمح الو ةفذدحل

 نياك د ا ناي و هاما نهريتل ند ريبدلا ف المخأ لاو لسع: ل 3 زيزعلا 3

 0 ) ع ع - وع ُ

 هاطخا نم ةمعو للا نص نب كب زر ٠ ناك دتو كرشرلا نم مار عقلا ف انذلا تع و نا

 حس

 كلذو تاودالا لاه ال تاكا ند م نابر- 2 تبرع ا لوش نارا ند معلا ) ْ

 . ةمقلع لوش معصلا ماعنلل ل م دتعاو ماعنلاو ينافالا يف يف ماع

 مولصمتاوصالا عمسإام كسأ * هتل انال.اضعلا قدك هوفا

 دلل نئاقلا لوك ريت كلذ نال كة يد مضوملا فام نوك. نأ حلصإبالو لاق

 هنال توصلا اذه ممسبإ يذلا ناربك نأ ىلا جا احم ال ةراح راالاو دا جاثلاو ولح

 عفت ص نيمشلا ورك دىالن يح
 ّْ مو شيبلا يفنيس رعيجدأ

 مووأا + نادفأ ُْف ناار مش #« ةقئشو ضاقا املا يجوب



 (1؟:١ ظ
 مر هيف رامز هند < ةلذاع اننا ةلقعب ةلحم لاق م

 هلوش عمسل أم أ عز نم جتحاو

 تاذمو ثيءنيب .؛ ماؤ' ضو « هلحرو رمض نيد م أئص 0

 بقثلا عاربلاك ارامز ب * ةرئش روع عمسلا ًاثناف ى

 0 انا لاقو

 دولا اسنلا هيون 3 5 هتاكراتلا رول ع

 مآ لفملا معز ىذلا 0 رامرلا ىلا توضو ر اولا رك كلا ةماعتلا توضو لآق

 ىلذحلا تراملا نب ةماسأ لوق م.سنال
 ادقاف ليال نمادر,ت رك ذ 5 *« ادهسم تبف ىناو>إ ترك دن

 الاخ كنيصمب اما ماشلا ىلا .ه. كانون يف تابمأ دما ىرمعل
 00 .ادرشما ماعنلا ىه 1 عمسل 1 هناوخا قالو

 0 .مومصأت هللا ممل نيذلا ك كناوأ ) لجو نع هللا لاق دف 0 .أ معز يذلا لاقو

 : الفأ) لا ا نارعلا مصل 0 نايمعلا ىح مك مام 5 ينعولو ( مراصنأ ى عأو

 0 مالا هلوقك كلذ اماو ( الافق أ بولق ىلع مأ نارُلا نوريدتب

 ىملا نا لاق كلذأو كنع راد عمل ”فيكو ( ئردم اولو اذإ 0 مصلا عمسأ

 0 ع رفاثلا دراشلاو * ادرثملا ماعنلا ىملاب عمسلا * ىلذهحلا لاق دقو معلو ىمحإ

 '  ىلاعت للا لا موهودرب اهف مب ناك تكسو يهيناب عمست لاقولو مهغلاب فصوبال
 ظ 0007 زجارلا لاق ( نيربدم اولو اذا ٠ ءاعدلا مصلا عمسست الو )

 ملا د درب اههعأ هردك د امص ةاطق درو ىدر ىذدر

 ع

20 

 نعاشلا لوق دشن أو اهدر واذ اوم مست امنأل يأ

 1 0 ًاوهوادوطلا ناه:تاوعد 2 ا 1 ةوعد 1 توعد

 5 مع نمشي هطح ردح د 2 «#يهل ا هئم عدتمولا رجحلاهنبا ولبخلا دوطلاو

 0 ظ 70 نجارلا لاقو
 ه0

 5 0  نينذال مدأ ىرخالا هريصل ان نين دعلا ىدحإ رو لهو



 3م

 تكرتو نريبلا ىدحا ترون 'نيعأ راناالاو ناريب لما كلذ ىف ناك مت |

 عمسإال ثء.ح الخو لضف ضرالا ِِق هدنع ناك نا ال نينذالا مص هلوقو قرخألا

 لاق كتيخ ملال اهنأ لعلدب الوق ةراحاو ثراطلا

 ءاوثلا ىوثلاب فخ اذا مكت-هلا ىلع اموبنيمتسأ دّقاو
 ا :

 ا ةيود لانر ما 7# هه ام 5

 ءاسمألاانددقوا رضع صاختسلا ايعرفأو ةأن تسلا

 ءامها ا اينئم نق هاف رس نم نو ماخ ىرتف

 لاتف كلذ يف ك١ ناك توصلا تاتو هانا 0 ملو صانقلا 1 لاقدر

 سلا و سصا لاك

 لار ىلع هنم فدرلا ناكم ناك »ب 00 نم نيعل ا

 ءامص ريغ ىنذأو مدأ 0 0 د نهو دو كلاديام لق 120

 صعاشلا لاقو توصم 42 :كلو راس 35 و سيل و لخاخت م فيحساا سَ هماح 0 ديرب

 ءاسملا لاين 4 هذ اع ةلمرو ةسان ادا كبرت ماو د لياص تاذ ءامص ن ٠م لاماو دع

 مف ىىك 8 5 00 0 هللا : دقو هام ك كلذ يف ىهو 7 هدير ىأ 0

 اوركذا] اذا ناو )لاقو ا هلك كلذو نر مف 0 مك 00 ا

 معلا م الو يحولاب كرذنأ اما ١) اضيأ لاقو ) أنأ هو امد اهباع اور مل مهبر تايآب

 ١ ةرتنع لاقو (نربدم اولو اذا ءاعدلا

 يتفاعل ام نإ 0 ةيغ رشلا 5 انللظ

 ْ لول ذا دما لاقر

 روسح لاجرلا عاص نع نهفف *« ارخؤمبئاصملاموقلابذجدقو

 روقع لاجرلا تحن سرف الس #* هناك قام ىصملا ءادن لظف



 تدل
 روطف , نرضارسعأ يفو نحرا * انتاصنممسي مدلاروخصلا نأو

 ىدبك ىف ءاهع ةرخص «٠ دالا تقاخا .ىدتيل ٠ ريهزلاقو

 مدلللا ةطلاع تقلخ ع نايثراع ثا يتشاال

 3 ْ رفعج تأ لمج تلاقو

 11 ىف او يدل " « كروز ىح لسال رفمج ىف
 00 للا هيما برذلاب * .ةريغم توببلا طسواورب ىتحو

 رقولاوذ عمسإو ىبحالا | 0 ١ 0 رع

 كيرد لاقو :

 0000 ا رع ذالو ىلع« 0 كاوللا ناك ىتم

 0 يح ذابالا كادلو نامل راكب نأ لمان لاق مدي ةأاصح تدص موت لاثمالا نمو

 0 نصرا 0 أصح تمعقو ول
 "ال دلو ضرألا ةيالص قتال ام ال ثوم

 1 : ظ

 01 ْ رولا وه وليخلا نس ينل دل ءاندلا تل محالملا كانا تناك اذا ثم دحلا ضع.

 000 ا .ناطم لا دبع نب ريبزلا لاقو رفاطلا فاخ يذلا

 0 ' ظ توابع هللا دما رار د نع لاما هوم

 | تسلا ساق ذك ثوم انك قارس م اف أن تيدا
 : ْ 1 ظ ةدايم ننا لاقو

 ئ 0ع كادلر عزد ىلإ * اهتاخناليع نب سيق ىف عدأ ىت 53

 00 اللص نانماسلا محل حادر 4 قايف ءايبش دوطلاك ةموداع

 / مو 'يث نع ربح نأ دارأ هبخاص ناكنا هانعم مهخي ملًادج دتشا اذا توصلا نال

 0 : افراض اهمهشي ملاذا ذ م,ةلا نم ا عنمو ءاعر تراص تاونمآلا ت3

 1 و هذآ نيح علرق نت طبضالا لاق كلذ لعو 000 مدا ئج-سل ا زا + مصالا

 1 18 ارح لاقو دعس ولن داو لكب لاق هوذ اف نرخ يف ممراوج نم لوحتف دعس

 دق دش معلا 0 للاب | اهفاقخاو ىربلا نمرغض ل لاورانل كاقو

وم ماعنلا معص ىف ماالتعا قالا نم "يثوعص ركش يذلا لاقو
 0 ١ 2 ا ل

/ 
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 مزخلا ماعنلل ينوص عفراو * مهم موأ> ينع مالح عر

 اعاف ا را ا 0 عضوم ىف ىف وهو هنثأ ضرع ديرب ظ

 مفراو لاق واو ميلا ءوسو قوما ىلا راغتلاو دورنشلا مج اهنال ماعتلا كلذب صخ

 لاق مجح اهناذ ال سيل ىتلا كسلا ةءاصملاو كإادك ناكل باودلاو ريء>ال نوص

 0 0 و رجزلا مهفناو عسل با ودلا نال زوج ال ءامعل تسيل بن 1 ْ ىذلا ْ 0

 ول ذا نم هوم مفرا كا ناك رار روخصلل قوص مفرأو لاقول لب

 (لصمهلمج اهنا ناك ولو باودلا كلذ" سلو ءاوس روما دع للا غفرلا ناك

 شايلألا كلذك هلك وبدلا ة مح م اد نيل هال هب ولصم ماعنلا ناذأ لمحو

 ماعنلا ىلا ةملكسلا هذ, مدصق ىفف ناذا مح املسيلف ناويللا نم ضن ين لو ١

 ةدبع نب ةمقلع لاق اطخ ما " نأ ىلع لياد م >ح هنذال سللم عيج نيب 1 1

 مولصمتاوصالا ممسإامكسأ يه 9 ايمبلا دك -

 ظ برآ ىدنم تلا كلاقو

 مد م اول_ةءنال هل ىلا * همو ناح ذا هللا كل :

 9 ةدعصل تد يف 3 5 #ََ ركب والاف مهنم اوذخأت تا

 مزمل يعار تس نأ نزام ين _ موت 0 دع معدج

 ملصللا مانعتلا ناذاب اردن ميخالا وراثن م مث ا 00

 ةرتنع لاقو ةضرعم اهل امدلا تناك مج ت1 ةماتل و هنأ ديرب اغا تناك لذ

 ميسعلالا ترش # ٌةْشِع ماكالا صقأ ماكو

 ملط .ءط 3 د ةيامع قزح. #* ترا ماعنلا قزحدل ىوات

 ريهز لاقو ةضرعم هل ايندلا تناكدّتل مجملا مدع دارأ امن ةرتنع ناك ولو .

 ءالخالو باكرلاىف فاطت * اه م ةراقفلا 2

 ءاوط هؤج ئ> نااطاا وم ض لعض توفت
 عا لو مود لاب هلا 0 نيزذالا لصم كمأ

 باطت تيهذ ةماعنلا نا لوقت املا :ءأ ىف برعلا نكلو كلذ لوقن ال اناف مولا لاق



2) 

 ميلظلا ىعاشلا رك ذ اذاف ريبدنلا ءوسو قوما ىف الثم اهولعجيل اهنذأ اومطقف نيئرق
 ملقم موق راص ىح كلذ رثكف ىنعملا اده ديرب 30 نينذالا م 2 3 دو

 ةأرصا اومس اذاو سنخ سطف اهلك رقبلاو ءابظلا نأل ةيبظو ةرقو ةجمنو ةابم

 بيسملا لاق كلذلو ةيبظو ةابم اولاق مناك لبنوددري سطفلاو سنملا سيلف ءاسنخ

 ةقانلا ةفص يف نساع نا

 000 عاولهامتريدتسا اذا جرح *« اهليقتسا اذا ةبلعذ ءاكص

 : ىلجرىف كاكطصالاو نادل ف ككصلاو ادح هيف نسحأ 50 هن إف تال اذه مىفتف
 6 / 9 م

 5 كزذكو ةماعت هلوق نيد قرذ.ال هنكلو بيع 4.4 1 اهقصيل نكي / وف بيع ةقالا

 زجارلا لاق مل موق نيبو لع مطوق نيب نورغبال
 -٠ العالا دوش ريئاتخ وأ :» امسوتوأ ركنا نك تا

 ْ لعالا قدك هتصل رف 2 د اليد تارت ةياغ لياحو

 سعاششلا لوق عمل ةماعتلا نا 0 ليلدلا نم كلوت اما معضل ماعنلل يدا نم لاّمذ

 ٍ هلوقو د رارعلا ُ ماعنلا اوعدب# ١

 فهما عاريلاك ارامز تب ّ ةرفشا راع عسا اىّتم

 ءانمالا اد دق و ا نضع ضاق ددقلا أابعزفا و ةأس تن هل وق و

 ١ : اهلوقلام فرعيش مصأ سرخالاو سأنلا نم( سرخالا ف دقو )دارأ كالَذ سياف

 ا 0 ثوصل كيلا باطإو كوعدبو كتراشا نم كساعم فرعلا 0 ةروص نم قىزاب

كرأاكالتو ةكراا كت ديريةنكلوهيلادصميف طقكنوص معسل مودي
 ْ ْ توملا دلو ة

 0 رادأ ىتم هنكلو حايصلا ىلا دصقب ملوهو حيصيف برعغإوو هدر ل وأ وه هدارأ

 تومصلا تدل مهلا عاج هر ىذلا سفلاو هيف يذلا ءاوحلاب مفلا ةحوح يف هنأنسل

ةروص فرعيف ةارإلإ ةتاغ امعا اذهو
نلا قىرا نم سرخالاو ةكرملا كالت 

 ا : : نوةفصت سا

 1 لوطا ةكرملا كان ةروص فرءيف دجلاو بضفلا دنع وأ ناسلا ءاعو دنع مهيداب

038 
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 وود
 ْن 0 مهيد برض بجعت اذاو تاراشالا رئاس فرعإ 6 هينيع لع اهدادرت ٠
 مع لمعت اع 72 ايراعو كلذ لدعتف امذاو او نالثرلا ةراشإ هروص قرا ١ ةمامئلاف . 0

 0 لع مالا ف |هللاح دز م ن امد اناك ولو تارعأ اقول تد>_غو ةراشالا '

 «لج ج نم م يدهاو قيه نم 00 #2 زحارلالاق 5 هيلاو ةماعت نم 0 لود برعلاو 000

 نأ ىبا سمع الا نبا انريخاو لاق * قيملا ماشا مشل وعنو 24 1 ىزامر ا لاقو

 نوكن كقو ةماغ هتلارصك م اح لاق مف هبال يلو هنعمب شال 2 رش هبحاص ملك ايبا معا ظ 1

 ريغ نم هيكار تحل صخشدف ةكمروأ رعح نيا ”ولغ باق ىلع ةلخو بكوللا ف :نيارزلا

 ول امم ميردل سلام مشل ”ةردلاو ليم نم حورتسيو مشي ! نذلاو تابص ْل لول ١ و ا 1

 نم اهذفان ةدارجلا لجرك م كتلا !ندخلاناو ةمئار هل تددجو ام كذنأ ىلع هتسنو

 دوالعملا دوسالا طبل | ل ىرت نأ كل ٍّ دان اف طق ةرذ ةيكر 0

 عقاعق روز "مونت ا د هنا عب لارلا 5

 ءاح الحر 3 هيسو كيعلا 00 نم ناسنالاو ا داو هيأ كَ مشل لارلا ناف 00

 رح "الا لاقو شيف عرا ع

 تضل م ةمركل هس دعوا + كا باطل ب ضغي هدا

 هعضوم هن ق اضوههر ا الق محرلا ف همأبا تعاذا دلولا نال همأ جر ةدفلأ بتاطمو :

 محرلا مث ىلع هسأرو هفنأ ريس ل نم هين وهام جرتلا سوم باطق

 هفنأب ةهللا كلت سمتل داولاو ةهألا كانت ىف هنامفري ناكسملاو ءانالاف جرخلا داي

 فالخ ل من هناذ نم هناك هركيو هناذ ن 0 ىلا باطن هنا الولو ٠

 عابطل الباق ناك املءاملا نكلو ءاملا هقراف اذا كمسلا تو !6 تال هيف ل ىذا هملاغ

 . هتاذتغاو نطيلا فومل دلولا ةقرافم يف ناكو هبطع هل هتقرافم ىف ناك هلادب سم كممسلا

 لق كلزلذ ًايكسم ةرص هل ناك يذلا ناكملا عابطو هعابط نم ًاثيش مدلا تالضف
 هل حش م ل ىتم هل مالا * م باطل نس ءرملاو #3 ىلهاجلا سعاشلا 1

لا لوؤي * ين“ بضغل نم سيل هنارصاو 7 ظ
 هناو مصأ سرخالا نا نوءاكتما و هي

 2( علا ب ناو.ح ب االز :
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 عسب ل نيح هيال كلذ ينأ اغا 01 لو هنأ كك يل ١ قطن مانع رجلا نم بوب :

 . مهف سيل مصلا 0 ناو 4 ١ دصقبف 4 ا فرعإ م فلؤم ريغ 1 افلؤم طق 0

 00 اذا را ارا قيعلو ةقعاصلاو كد ميسا موسعا نيللاو ةدغلاوفف نورا اعاو تعءحصم

 8 9 5 00 - 5-3 ه

 01 هل تعءفر اذاو راربدلا 0 ند ممر كالد نع عمال ديدشلا دعرلاوهنم اسرفناك

 ا تل ناو مرقلا لك كنع مهف هنذأ ىف ةءاكشلا تّرقو هتلك ىتمو عمسي مل توصلا

 ١ 4 1 هغامد ىلا هدول تح هد درع ةأنق كف ٠ نك مو ءا وهلا ُ يف رادقملا كالذ ىلع

 هيبشتلا ىلع كلدب يمس اعإ سرخاللاو نرخالا وه عا ةئقل ل َْف مدالاف ةميقل 1

 0 0 ا
 م اظشوألا- |١ ستان

 ا . مهنا ن
: 

 تاع رمل دل 70 د اولقاف مصالا عل اقل

 1 : ىدمدا لاقو

 ادولخ ال ب نودلم اعل كم #3 الا ناعطل ميصوأو

 واد 00 < هاذ لظنح * مدالا ب رض جاما برضو

 لدم لاقو
 .ادضملاة 5 دل 3 00 لوعملاب رض د هدد بريذلاو ة نءطلاف

جاتحيف كلعاو ندلا ريع م ا>شالاو ناصغالا نال هعدلا ت تحك هلءح امئاو
 0 0 ىلا 

 3 3 بورشلا كلذ عطقل ى مدح تايد رع كا طملا لبق لوضالا كلب بر

 0 نعال ى 0 ىدشتاو كلذ ن 7 0 ىلا جا اتحا رطملا هباصأ

 00 انتا أ 2 تلأذ انما مرا كه نب كين نويهلا ل

 0 ةديدملا 0 أ اذإف ورءمنيد اذه م لاذ َةلَو اصلا ضءل ت تك 1 فرحا

 ١١ مو اعطت ِق ت> 07-2 هن رد هام ل عسطقللا 6 تد> اتحاو لايت 8-5 ف ريكلا ن 00

  1نم دشأ لاو كلذ ن درك ىلا ٠ فصشو سد لا هلا نال برشلا كلذ

 تاوصالا نيش الو م.سيال نأك اذاس رخا 1 ل اسنالاو ندليو بطر تونجلاو

 را لاق كلذ ريغ لع ناسنالا ريغيف لاو نا لع هيف نم جرخ يتلا



 مرسول اا
 نراولات اعدل كاتسإ وتدعو رس مأي ىلاحت + 1

 قعاوص نحل .ع.إ ملو قعلو * 2 سر“ 0 تودلاي 0

 رك اذ"و راو امايأ يت ةباحسلا نيعلاو ءاسرخ نيع تحن تازام ترعلا ل وقنو و

 كمل دعرلاتدمس قولا ا ىتمو قدي حد م قرا: مف 0 مو تئكزأ ه وام ظ 1

 رابلا نال قربلا ةعرس يف كيلا لصيالت وصلا ى كلو هلبق لضالا قنوكدعرلاو ١"

 0 هنيو كني و نآس :الاىرا دقو عمسلاو توصلا ع نر دشأ رضبلاو

 توصلا كن نأ ىلا اتقوثيكمت 37 * برمذلا ىرتف ابوث اماو ةناد امو 1 رجح اما أضمل

 ةرخصلا تناك اذاو ءاسرت تسرر اهل نك م !و"يشل رشبت مل ةباحسلا ت هوم 1 اذاف

 ظ رمال لاق ءارم تيس ة ا ع

 اهار ءاكذا ى د ةهوركم * ةفودلم ةيتك ءرمجح ءاذاو ظ 1 0

 نا 3 يكل لل اع ل
 تار مصعلا أمبب يذم ولمدلا نك تفرع ند اك 0

 ريهز لوق يكلا اذه نمو 0

 ىداحلا دا ٌؤمااوْذ عيشملا الا * اهزاتحيال ءايمت هفونتو ْ ٠

 يداسو نار دلا ةيقلم عارذو * مئانب تدلواب تءحهرتت

 ىدانس ىثعلا لفط ةظالل * صاض سعد وثق ناب تق 2

 ةرافلا هيث ءايم ةنايزلا | اهل لاق دو تاراغأ م نكت طنا هفونتلا لعل

 رعاشلا لاقو لخةرلا ىف نوكي :تايذلاو مح سيلو يما نيا نالوا تلا

 ) يك دلو ضراالا يف دولوم لكو) * ًادعر ناذالا عيال راح ا ورهف #

 دالوأ الاذ رمجاك مايأ ب هنث مايأ دملاالا 0 هنأ ىمعلا ليوان ناك نا

 ريالا لعجو قءقمشلا ونا لاقو ةبساك ةيساك ضيبلا نم جر ابحر ارف ناف جاجدلا

 : : لاقف هيبشنلا ىلع مصا ىحما

 دايع ن ثراحلاب هل تّوصو * اكءاض 'فرطلا رئاف هياع ّ

 دانرسو فئاج نءط دواعم #* 7 ص ميج و رجال |دم 3



 تتفق

 ْ داق د لظلطم 2 هايم ج نما مصأ ظ

 1 0 لوق كلذ ىلع لد عمل ةماعتلا نا معز نمو

 7 ىنلانم عملا مارب لهمأ * سرخ نمةادئلارايدلاب له

 سنك ىلع ينزب رذؤوحو * طال ورق ةأبم يوس

 سد م تاوصالا هعرل ىم * هتامم ىلارب تضاخ أ

 ْ 1 اذ ف د 3 . الإ لاذو »+ سجد مم تاوصاالا هعر ىد دآ ىلع 3 ةفرط لاق دقو

 0 راض لاف ةديبع نأ مان .احأ ضءاهعمسو ىدعن ميشا ورو هلبق امفاننا ءاوج وه

 3 ةطرش 7 ىدرالا طرف ىدزأ رغ >االاو 0 غدد هللأ ع تك دلاخ دنع ناد .| عا ٍ

 0 يعقل لاقف ةليئض

 . .ادرشلما ءئلأ توويس "ل 3 فى : ولو ال: امر ع -

 افرع دل كه ءرلا مه 8 د هتوصو قونلا 0 ١

 0 انف ةماعل يقلي ناك ىبع 1 ناي ردلا سمن نع قابشلا ورع( معذو)

 ١ 00 جاتح ل الو هنيعو ةق : فرعإ لاق م لع م رذخلا : نع 1 هنأو ه4هويص د كلدب

 000 ك0 و : قدشلا و م ىلا اهرعم

 00 ْ 00 3 1 ايمو اهءوش الإ در د هلار لهل لثم كتل

 1 د ناكو ةماعن قاخ يف ا و ناك هيال كدب بقل هنأو ةماعل سس بقل نأ مرو

 5 0 دنز نن يدعل دشناف 3 معصلا

 اا 1 تيك هاو ف : يس «  ةطهر موقلا عرص ا11 ةماخل

 1 0 ٌْ امي نا 0 لاقولا

 ْ ْ 1 ١ 0 ْ لعز لا. نمطملاكءابدح # هن رض هل بألا بخ :؛

 0 "ع يذلا ىواعو جوملا عدلا اذه ف -تدملاو هل لمعال 0 كل اره 1

 ْ ْ - 0 50 بايلا اذه ربغ | ف ىقعالا لاقو قلام للان .ال فريسلل لاه امو .كلاغ

 0 - 0 امداشأ دس تلحاذإ ع اهرج يفكر سك



 ان
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 0 ا هير دب موكب

1 

 01 ١

 راج قار رورو حوا يور توم :

 ويب كو
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 سورعلا ةواج نم ذوخأم وهو تجرخا تيلج ةرؤلاب را فص لارلا' ةلص 1 0

 1 ٠ ةمتلغ لوق وخلا يف هلثمو. ْتاطاا نع تذعق اذا ةدعانلا

 موثرج نكرب اذا ثترمنأك « هلصاو> رج لكسحملا 0
 تاي سنخالا لق 1 ْ

 بطاودءاسملاب ىجزتءاما د هناك ماعنلا دير أم ا |

 ةماعلا ةيشم ىثمتف املج 0 أ كلذو مف عفر يحز
 5 زحارأا لاقو

 -ٍِ علا ككل ىلإ م ا حلا كلو د ةيسدشعلا تحور ا لأ اذاو ١

 لاقو دربلا ن مه هنأ 0 كيدكلا ىلا رداب 2 لودي 0 2 * كلنا رلاو 1

 هيا ادع اذا ميلظلا نا 0 نم لول س ءأو دع 6 اح قر د ف ةماعنلا كر *َ 7

 ر اوثلا كك ضل تبييطلا نة 8 ةدبع لاق 3

 لودعم قدتلا لاوث نع هلال 20 كيتي ةرال را 000

 لاقف قوش ؛هلا ليفط برذلا فصوو

 ثمل حرا نطامن را لع #3 ةعأ رد لاند انلاضتلادبك ٠

 ىلاالا قارغ مقار لالاف 8 وق ديدشلا برضا رك عض 1 قو 0

 ةيحوأ لقا |
 ايوان ججدلا شيلا ا 1 3و 5 نهرا ول موفور : 0 ٍ

 "را 00 ااشاطع ك٠ احاذاو 2 بارغ م رط 0000 00 0 1 1

 نا نر 0 د ء رضا

 ليقملا حاز |ة.دبمونأ اندشنأو لاق 3

 له ءاريزب ضيق نءو لصت * اه زساط امد هياعنمتدغ

 رخآ لاقو ظيلفلا ناكل ءازيزلا لاق . 7
 تادف اهي ةريع اذا د## ىناا لاس مأي ىملعت 1

 مر باق رودكت وهو تنثلا ا اذكو 0
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 12 كا الا ن< ا ردص تعر اذا د منح ةرجكر دص ىلا تعجر

 الذ ىف ىل مزمن اقر 3 نعل كلذاف مص ىعافالا نا (ءاوملا زوجعلايبأ نإ مذو )

 ٌ مع نم ماد فرع نأو دح قر ناحتمإ دار ا روصم :لا نيئهؤملا د كاع الا

 فانا لع 3 اقر اغا لا تح الو َتء اخ ضاضر نم ن“ ىفأ هل اوغا صل مم

 دقو رادلا هذه ف تراص لو ىفللا همله نا لاقو ردح هلو 0 نم عضوم

 نأ تد رأ نا لاق كيلا تنهدحأ تح ام وأ ةيقزي ىل تاتحا ناف هاك اهتعرك

 0 عقد قداز كر مالا[ مار اماف اف اهاقرف كل 2-2 الا ماهذا

 000 : ا رحال اهار | ءلف هنوص دق ردم عير تال اهارا أذلف هعانق قل

 درا لوم قدي ةازوعلب عر ذر كل امتار ام ا

 م نيد راص ىح تاذو صاصرلا كلذ لاس كلذ لعف | مأق ضرالا ف 0

 0 ”بيجنال يعافالا نا لديبق تعز كالب 9و هل ت تا هتقر ةدوج روصخلا كلذ كنع رأت

 0 2 0 2 تاحااب تحمر م 000 يشو -- امال يقراا

 0 0 ا 4 هد م مف ىفا اهنغلإ مثلا ناو شحولا نم نم“ "ىلا سس ا 4م امتلانأ ربت

 ار ردق ىلع م مم ةشحولا نم م أهعم س ملف سائلا رود ىلا تراص اذا كلذ عم

 0 ٍ ريش لادا 1 هل مقو ندا نحول يفو

 000 4 ١ طقو راد 1 ناو * ةلياتشعام كنأ ال تءدكاف

 10 :اهراونو ا ابرأا 3 #3 ترجاموبا لا قا رقر ناسا امو

 لا 0 ريغ ا دال فهرصوو

 ْ لاك [ ”تاداررروخ 0 5 سنن ل

 ١ مرا ىذ

 م ءالخلا ل رست وخا #* هناك نيتلغملا 9 لك ود #



 نجا

 سعذب مل ىتل نال ماما ىلا ن قرح عسي ادمان رادق ف كللذ ل 7 8 1

 واخ مهدومفو ميا مهعمو المه ىضوف شحولا نوأف سانلا اهوا ذالواهديص ا 2

 ْ 5 0 نم ديصلا اوادنا |وناك ول قل مضاوملا ىلا نومدقتبف مهيدأ .

 ضرالاّك إن: ناكست رش اهل ةزو املا ضرالاب ترسو ند رالا هده شوحو ترش اذاذ:

 انيح شحولا ةرثك نم هيلعتنناك املثم ىلا ىراحصلا كلن دوعت الو رفاونلا هذه عم 0

 كندي تعلر لأ املا بصنو يسقلاو بالكلاب با سعال أهرفن مل ىتمو 007

 قئاولاو هب مصتنملا زيدح ىف مويلا يو مهتوي فاك أ اطن ىح الوات الوأ مهد
 اص 3 تااملا دمع يلربخ لاق ىدنيلا ْن ميهاربا ىنرب+و ةفصلا هد_ه ىلع هللا 1 ا

 نم سطس ىلع وه انيب كءرب نب دلاخ نا لصوملا بحاص طاصو ىدع ا 01

 نم اول_-صف نيح مز أانم ضع ىف كلذو نود . مثو ةيطش عم يرقهلا 0 ا 00

 أئيبف لاق لايلو مايأ ةريسم ءاد عال نيفو ةيطحق نيدو لاق لبجلا ىلا نع

 اويدصلو مهباود لع اوقاع نيحو ريسلا لالك ميو الر نيح كالذو ه* ادن 7

 تلفأ دن .ءاذغلا 3 ياَرف ءارح_لا ىلا دلاخ رظنف لاق مثرغس اونرقو م دوبطظا

 نيانلا ِف دان ريمألا ام | هب امم لا ف ركسملا طلا 3 0 مدح ىراحصلا ُة 1 نك

 اومجحابو اوجرسي 0 كباعصأ ةباغو ريسلا كيلا ثح دق ودنا ناف ىكرا هللا لا
 لاق ارايغ 2 و ةعورا أش رب ل أملف اروعدم ةرطحق ماقف ليلا اعرب اورب نا 0

 امظع اع اهءارو.نا سانلا تاناح ىتح اهعضاوم تقراف تابقأ دق شحولا عيطاأ

 وار ىقخ ةوداساو اوس لو رانا مطاس اوأر ىتخاوجرساواوتسأا« هنلارو ل
 ْ كا ويخ رورظ ىلع ةبطحق باصأ ىوتسا ىتح اومأتلا اف ةعيلطلا 0

 ند 3 لو '( كلا ميغاربا ناكو ) ررطصا ىلا كلذ ناك دقل 4 ةسارفو كمر

 ها نا مزو ماع هئلاو رذلاو عاب كل نع الا أ و ىحام م ىلا مشكلا ٍق هيأ سح قدص

 ةيواز ءل| كلتىق وه لا 4و ساه لا ىف هدا لاجاو مشل م را لو 6 ذحأ مو:تاذلاق

 لوب هنأ اوضقق أيش عسوأو يرد دش لالا و :م طأ بل فرط ىلع اذان ورا
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 ا . مكر ل نيطامسلا ىف هسأر ىلع م أدق هطارع 1 7 هندرشو لاق ةرأف

 هخ اوعزاف كاد ثتخ اوعزا لاقو مهل ١ م اي 0 ض د انمججأ امقتنف نم ندع

 ' 5  هعزاوهفخ 0 ىتحدا دزرو كف كل نئنلالاز اف هتفافل ن مادي ايش هلعزا انلا لدم الكف

 ظ ١ 0 4 فافحلا ن ل اوعَر : 3 9 هسو قدص 4 فرىع أ 4 :ذأهل نس نم م ربظف هلحر ن“

 اه | هدو [هل نوكيا 1 4 ةةأوا ريغ نان“ كيتامالا عيبج ىف نك لأ م دب . الف كمجأ

 ٍ 00 .اودشا او اه رع ةتتنم ةفاغل ابعيج ىف اودجي ىف اوعزتف

  قرختلا بروما نتنك 0 د ان تار ةوزغ ديمت نبا از ع

 ا ْ عايّسلاو و مانا ن عون نسانلا نضحإ نع( مكلف س للا قدص نم يح ىذلا سيلو )

 0 8 0 ناش نم ميظعلا ل نأ هلا ه قطن امم تارماحلا نم بورضو رذلاو رافلاو

 ل نا ويحد دحال ينام وأ لاق )ىلاعت لودي نيح مالسلا و ةالصلا [عيلعئفسوبو

 0 لاق نا داع 0 , 0+ تاكو ( مدلل كلالض 0 هلل: و نودنغت نأ

 0 ١ اع لعاب ف 1 1 تأ ىنأ هو لع وتلا اده ى هيمش د او.هذا تساؤل

 8 لاق ( ناسف ناالو فسوب مر دج دال قا موبأ لاق ريعلات اصف املو ) لاق كلذلو

 00 ةكاح 43 ربظ ةمالع اذه اعإو ( اريصن لسراف ههجو لع هاقلأ ريشبلا اح نأ الف (

 ظ ناصمحلا ةتاط قامو مهفولأ ن رع اودعايت اذا مدالوأ حاورأ نو.تشي ال. سا الا ناكذا

 - 3 اشلاب وهوزاسنالا دب فيكف ثالثلاو نيتولخلا زوج امترجملا حبر دجي يذلا

 "0 هلأ. نم معأ ىف مل تأرلأ) از لاق كلالو رسم سرا نم لل نما هميق يف هنا

 !  عاجو اتاوذ قودنال ماع نيمار نيس ردوا يسوم ربغ دقو ) ( نوملمت الام
 ١ ن ودعك مس و هيلع هللا ىلص هللا كوفر بامضأ ناك ىتح ةمطحلا كلت ىف ةنيدملا لهأ

 0 نيبيطلا هلا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو دهجلاو عوملا نم مهنوطل ىلع ر حلا

 نم( لاجرو )ينيقسإو ينمعطلىبر دنع تدنأ ىنإ نع تسل نإ لوشن ن رهاطلا

 ْ 0 وسللا ند كإ3 نانو وديملا نم رذقتلا و ررظي مالسالا لحتني

 0 يتلا ءابظلل لئابملا بصنو راكوالايف ربطلا قورط ند مهترتعأ ىف دا ةوارمغلا هيدؤتل

 0 ا ىلع عابتسلا ءالاو موحوالد ه كو ى# نافشملا نع مطقتت



 (ا
34 0 1 

00 

 ناكلا 0 م نمو 0 ةمحرلاو نضانلا ءامدب نواهتلا ىلاو 0 | ماها 1

 لا ىدو) م ع ىت نواس 0 يبذل س 0 اهرأ 0 ىدوا ا راغصو : : ١

 ىراصت | نمو ةيفوصلا نم سان *0 بايلا 5 مه تعمدت ام رثك أو ام امو ةوسقلا

 ف دهزلاو ءامذلا ةفارال ضنفنلاو 1 صضفر ٍِق ةقدانزلا لد اا ىر امتلأ ءاها

 تاو ذو رياغلا م كلذ 1ك نأ قيدزلا ىلع هللا كرب ناك دقو 0 ا

 0 ىنا وف نأ ةتيلا م ل هللا نك 8 .برقعلاو ةيملا لتق أمأف و م أ نم عيرالا 1

 نم ا مف ام نوك را ادركت هواك ل رود هذه نأل نيع ةفراط 3

 ا 1 ةماظلا ءأم اف رو“ هلا ودعدم املا نا رشلاو را بيف ع ارومغم نا

 0 1 همر لوكنت دا لق 1 رونا لد مخ 6 سا لع رداق 0

 لمعلا قرات 2 نايك نار ملل 6و ةماظلا رورش نم ماهذا دام 2 ىلا س لاو قثالخلا

 ةماظلا لتق كروك أ ىئبل كالدكف ةنع خلاد ا ف .لحعلاو رول لا ءاندتسا

 أوءقدي 5 دور ىلا ةميملاو ا هس اهرمأ ني*وو ابك الها لع نوعلاو انو : 1

 ةطلا انما دورا أوةيكسا كيمو |هوويتسا اذا مف لقأ اه ركنا هحوزم# / ًاضيأ اهنع

 0 ه ىف اهيوفتغياف رونلا اهبعايط ىلع ناغألا نآل ممل زاج انا كلذ نأ وعز نإ اذ

 حو رلا لاخدا يفام أو رفتغا ام ريملا ءاز 1 أ 0 : ىلع ىذالا لاغدا عضوملا

 ا 225 نك ذإف ةميهلا نع مقلاة ةماظلا ءازجا نم ةميهلا ىف ام ىلع ر درشلاو

 لك أ نم هيف ملأ ىذلا نأ لع رار الر ذاع ت ذاعإو رولا نم

 لاتق الو 0 لا صا نمو موب. لك ناويملا

 دايص وحجم 5 نودعتسا ال ادن نوداش ناىحالا الإ نوتاتق ال قتلا الو ناسنالا

 ندابفلاو نيبابطلاو نبا ولاو نيباصقلاو د اكلم و شد> ولادايصو كين

 ١ هآرآ الو رسسلو ىنغ لإ راص مه 1 قررا 3و نيب الكسلاو نيرامصلاو ةزايبلاو :

 برضإ نمو نودالملا كلذكو لوالا هلاحم ةهبشم لاح ىلعو افراح اريستف الإ ادبأ

 تاباصاللا اوناص صأ نإو باذعلاو جارختالاب باح كلذك ودلوألا ىدي نيب ىلا

 (عب  ناورح )14 



 ا ري 400
 5 2 مهميلاو 0 01 5208 نإو 0 ىارإ ىتحو مم ف انصالا كك لهأ 6

 5 ةوركئلاب هوو لدع ةل>اع ة هةيع 2 بصي أم ماو لتمي نأ أماف اناطاسو اة ةووب

 | اروكذم اتعب 00 رد ما نمو : هل ومي الف قحلا هيلع هللا ثعبي وأ

 ! لس نب ديزاو ملسم ىبأو فسوب نب جاج اطفال طل رفد ٍس اك

 ١ ل عم ءالؤه ناف لاق مويمسل نأ ب بعل ةرركذ د لاجر لثمو دعرلا نأ لكمد

 لف مدالوأ لما ممر هللا ح ,ة دق لاسنالا ةرثك عمو ةردقلا روبظو ةقورطلا

 نك يدنا يراصنلل تاقف بقع مل ! مل نم ىنعم قوه نم نيب 1 بقع 00 نيد

 1 .لتقو بورح ابحاص اهو 0 0 وم مايأ ةادوتلا يف ام مسام انأ سائلا ناك ئ

 00 علا تيب م ميمس كللذل مودع 00 أ هاك نابرقلا ناك ىتح مل ١ متابذو ءا 1

 ا( ةاروتلا كو ىسوم نيد نع هسا ذ انكلو مويلا ىراصتلا ةريسنع يتلأسن انساو

 00 انلالح ن نم ربك 1ك عيسلا ع أ نأ ىلإ مدن اولاز | هوروهزأ 7 و
 | 00 ما ار ىح كم لا انيلع نولدن كدالاع ن رم ريتك قف م 1 مابا فو

 ا : نييخا م أ موب. يهو مال الو ناك ام افلا كمملا يرتشن الف اهناعأت
 0 نم نورثكت < ىلع ل مويلا كلذ يف ءا 00 نآل ءاثالثلا مويو تبسلا مويو
 2 ةمولعم تاعاسو ةدودعم امايا الإ ناويملا لك | نوعدن لهو حصفلا مايا ىف متابذلا

 ا ف وح و ع

 )0 دايدلا فانصاو نيتاوشلاو نرازملاو نيباصقلا امزل نإ نحلاو ةفرملا تناك اذاف

 .٠ اضيأ مثأو هل املا لك منال ةساخ كسلا يدايص ءاكرش متأف ةنوتملا ةهج نم
 علو يلع ام اوفرعتف مالسالل ن ونت مثلا الذ هدلا ةماع ىف نيااصتلا ءاكرش

 .دمف ةمحر لئقلا كلذ تواصل يفو ةمحرلا امو ةوسملاو ةمحرلا نينام لو

 . ةنسحلا ءازج هماقا يف سانلا حالصا ناو عجل ءابحإ ضفبلا لت نإ لع اؤدعا

 0 ةفدانزلا ريغابلك مالا هء لمعت ال10 دوقلاو ( ةانح ياعالا ف كوز ةكسلاو

 5 رع نيبب لزت لو ةكلمو كم ال ناك الو ةما دق 1 كل ةقداانزلاو
 "اف لوقلا اذه لو تادعذم كلذ ناك نا ركم . الو ةقد الز مث الف قفانمو

 0 اذه  ناكنا دل |نأ هللا 0 ذوضار م مل ا لو ل لوذل همم الو هقد دايز 0 ١5



 كفر ل9
 نواك ١ د اناف داو قرف نينامزلا نيب سيلف لدع وهو هن هللا را 00 ا

 كسلا ال م ا ُّث هلآ م اال ا نا ناىحالا ْنن- كورا ءلرذد دم 1 كاب

 فركف لو رأ 00 لونا ءح < عيشاف هِلْدَق ٠ نس مل نيكسالب ا

 نود الو ةوسق مل ا ركاز ارةردرق لأوام

 كيلا ديصوةوسقذأ دادس شلاذرا طال ةودسق تو“ ىت 8-0 ءاللو 0 0 ؛أم ة هقر ْ

 يو فيكو [ماهج قصوصاملا باقعلا كاك مشا سيل ةنمعملا هن ,ردملا رين انسلاب

 راص فيكو اهذخأ ىلع ردقت مل اه>اورأ عماج ىلع ضبقتو افاوجأ ىف بشنت لل ناو

 كملو خراب ريدا ودم دام قيما اسرع ع ىفأروزطا ندا

 مكنالو كسلا نظاف لااا كورا اهبلع بالكلا لاسراو ءابلظلل لئابملا

 نورا عيل دب الو مه ك.ف | :هودص مايأ مد هيف أي م لك نال ملوت نورثكت

 دشأورف مد هيف ىث نك نال مدلاب ؟تلالتعا هجواسف م دلا» نك اشن د واود نما 7

 دعتلا باب ىف لخاد كلذ تا مثمعز ناف هيلع ليادلا نو معن نيكنالأ- 1

 هو

 باود فالر دبا د نخا تح ادبف 0 ةمحرلاو سايقلا باب يفال ةح 0 : ٠

 كالذ ناك ن اف ندبلا فمضو رشالا ةلق كلذ متدر ًانسوفنال رسأو نادسالل يونا 0

 0 ذامامأو نب رحبلا نم كلم سلا لك أىف انيبتسمينمملا اذهنوكي نأ نبني دل

 راج راثغ قدور ةيعءاض نم لك قاف فانصاالا و در ا نم 0

 روظلا ىلع اا ( كالا قس نا عيج دنع ةيبطأ هلك هيدا ل و) هلييس كيذك 1 7

 ناطلاو نيل باص كلذك و ةورثلاو راسبلا لاح خب طق ءاندررا لو ةباد لعاماو

 اريثك لاومالا نا نورت الا تأءانصلاو تارادتلا نم رد صام كلذ و 03

 دنعو طامالاو ىئولا بام لدعو هوما نادكأ دنعو ناتكلا دبع نواكنام 1

 نم رسيأ ةرزايبلاو ادبأ بالجلاو نيبرسصبلاو نيبرحبلا دعو نيطانملاو ةفرايصلا ٠

 , ليبس كلذكو لاومالا قيراغ نم لما 1 ناب قح لاومالا لجو مم عانس

 ةأسملا ليسلا 20 نم مترك ذام انو ا,فلاو زايزابلاو ءاو.شلاوا رازإلاو باصقلا. 1

 هللا لاف 3 هايشأو رمل تخلو دوركو لاماهو نوعرذ لسن عاطقناك مدالوأ لوخت 3



 ا ا
 دكا حالصلاب نير وك ذا نماودعأ ل مش ناو ( يرد اررزو ةرزاورز لوز لوق

 |. اودع هوس دالوأ ملل تبا ع نوكيب وأ اناليم ناك وأ امنع ناك نعال ه نم

 ّ حاجحالاب رح ىدش 'بصأأ نأ لعو موك حالو“ دعا بسأل مثوض سمعو ممايح
 0” تقرع ينكلو را 1 لعن يدنع اهو امج ىرحنأ ملسم ىبأ نإ ديزبو فسوب نبأ

  جرخ دقو نيملسأا نيد متدرأ منكلو متدرأ ني اصقلا سيل ركنا لعو 8 از“

 27 زاوج نم هناكمو كاملا ن٠ هتترع ىلعو هتءعن ىهاظو هنذد ىف املس ايندلا ن :,م جاجملا

 ا( اذه ناف ؟نيد كلذ ناكو هدالوأ ىقأعو هماس 7 دنع هللا ناكناف يبنلاو سمالا

 م م « لدعلاب لولا حبس نم اماف بيس مهنم اوقات نأ ىسعف ةيربجلا هن مبطاغ نا لوق
 | ليلااد ما ودشنا | 7 0 هنف يب ال ىلا _ش انا | اطأنا نم هدنع لوقلا اذه ناف

 ةمرلاىذ لوق اريقف لا ريال صناقلا نا ىلع

 0000 طل رابلا سلخ و ةنقو ردا الام اذا ىح

 ببللاو سرقتلا امحال تزاوش 4 ةرصخ ملط 2 هب تحاه

 3 0 3 .تذملا أهقانع ايف نيحارسلا لثم 3 ةيراض قادشالا روم درح

 سك تكلا كاديمابايفلأ « .هشيغنلا . لابه .ديصلا مطمو

 ” بذل اهديص الإو ءارضلاالا- * هل. سيل راطالا نسلطا عزقم

 0 باطلاو بولطملا 0 1 هل نيداب #3 تردكناو ىشحولا هب هداج عاصناف

 كنك هان ىلأ هنأو هش هنالك نا ري>و راطالا س اطااع عزم ىو 5 هلع ل 8

 رح ل لوقت كلذ يقاودشن و

 20 :نماش قف نايطلاو تبنلاعر < هن يلا هتننا مصعاو

 0 رزن الو ردك ريغ لزم قيل 3 امصلا هدفصتل تاق هدراوم

 6 ١ د ند تاعاد لوصغ هيلع دع ةيادرطو اع باحسلا هن رق

 0 َن لري 5 و فودحا 24 ١ هاذ 0 3 00 دلع نرخ ايشأ فوناخ * هص اذأ ام هل 5

 اد د سلو رع ةلوءاح وتلا انش اذا رادج._ل ةيع وأ
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 ردا قرخلو هسا ميطف *« الو جردب ءاطعش ةجو 4 ١

 زج لع قدي دنع سكش عادا م و ابيط سعت 0 ةهوشم

 رجلا رق ..:رم رازوالا اهلرك 2 لأ بوقرعلا ةدد-غ ا

 ردقلاب ذخالاو ليللاب اهرذش * ابعرد دود ندكلا ةعفسم

 رمسصملاب .دئاركلا ٠ ىزام ردنا لو ب. ءاهنان تشتم ل ةالقا كرات

 رحنلا ىلع رذن هيلتضح كشاف # ةدح نيد فه رأ اههس كسرات

 اهنأ معزي ناكو ةعطاق ذخألا ةبدرق ةلأسم نع ةيناثملا لأسي قحسا بأ ناك ١
 نيش ابم ةسمخ سانخ 5 ةراتع 0 هيفاع ماعلا نا مر ةسانملا نا كلذو هل تسيل ْ

 ىلع اهغيج نم نك عدا اننالا نأو ةراحو ا رلكو ةملظو ث امم ةسخورواو

 ىلع ردشلاجات>افرششلا س امل لع رطار انج ناحجر نم ناد ماك ني ظ

 هدض نم ايوتم ةساج لك ىف ناف ةسح ساو اذ نك ناو ناناالا نو 0 ٠١

 ئمو ريلخا نمو رونلانم ةرظنلا كلتف ةمسر ةرظننائالاوظل ىف ةسس ا 0
 ُّط سذج معمسلاةساح ناو سا وألا عيمج كلذك وةملظلا نم ةرظنلاكلتقديعو رع راق 0 0

 ريا نم عمسلا ةساح ىفىذلا نيعيال رونلاو ريخلا نم رصبلاةساح ىفىذلا ناو ةدح

 هيلعنيعي الو سنحلاو فالخلا ناك هنيعلال وبف همزع الوددساشالو ه راضيال هنكلو

 ريالا نا او ريع ا ناجحا نم ردنا اخ نواح رمل ناسا ند اديه ننال هل

 اهداضتم نيب الو ابفلتخم نيد مهاليذأا و نواعتلا لاو داد الو اساس فلا ظ

 انالف تيار لهن الفان لجرا لاق لدحر ىف لونان را مقباماو

 هلا و قئاذلا ىلا ىدأ دق رظانلاو رظانلا ىلا ىدأدت عماسل |سيلأ هتأر دق منلؤسلا لاف

 يرن 66 ةريصق ةلأسملا هذهو ناسالا بحاص توصلا عمس دقو الا مآ ناسالا لاق ف

 ىذلا قيديزلا نيئمؤملا ريع ع كاس ىرخأ ةلأ أسمو ) هلوق مفدي ناب هل ةليح الو

 30 ىتعلا زمعو مهلا ن دم ليوطت نم ا ىارام كلذو لع ىبأب ين 955 ناك
 طق '"ىسم مدن ّ قر ظطمو نيفرح ن 05 كلأسأ نومألا هل لاقف رايس نإ 3 املا :

 نيئلبملا نم رب اك مدن يل لاق لق م ناك لع مدس يب نك نركل أ تسلل ْ -

ٍ 
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 3 لق ناسحا لاق ن أاسحإ 31 أ دكا 33 0 0 مدنلا ن 8 يريم لات مهءاسإ ا 00

 ٠ احا ىراذ ذ لاق ءا أ ىذلا وه وه مدن ىذلا لاق هريغ 31 ءاس أ يذلا وه مدن يذلاف

 رظنب يذلا ريغ كل- رءولا رظ ران ىذلا نا لوق ل اطل دقو ل تحاص وه ريذلا

 ةئم ناك ااا دب دلل ريغ ءاس ادا نا مزأ .يباف لاق ةحرلا ر 6

 1 نا هالصأو تام ىتح م و 5 . و هاا ؟ هعطمف هريغ نم * لع وأ

 لاه راشيل هتاحه يف اسأن درجت دامح رك ذ دقو مج ران

 00 رعد تنكوأ + قاويع نام اًفدناز تنك ول
 ذعملا 1 ترفل وا رشا 35 يتفرع را كن ا

 دش ّى وهلا ليج امو ليج #« مكند ةكير دامح ناك وأ

 0 لكل 1 ينتوفشخ * اصلخم ىبر تدحو ىنكلا

 دبع م ١02 افلاخ : نضواالاو 4 تاو كَ ءاهسلا معز 00

 دص# 0 هنمو ديصحلا هيله ا 1 0 لثم منلاو

 هاوفاماو تايالا هدم هأحه ىذلا 4 ر> نب هر مع ن#< ةقديزلاب ر رم اذه داو

 نم هيف ام كالقلا نا دكا لوش ىن دق دل #* ثاو 3 ا || 7 نع توء.حو *

 |١: يس هيا م . موقلا ةلام لام مم نم هرادقلا ادم دا لعخ 4 نمو هس نوكت ريب دن :

 ا دام احهو مداقم نم وه اماف موماجأ دق ناك ناف ةحاشلا 1 نم هفرعي ام

 ' لاقف ةبوارلا دام ناقريزلا نبا
 دارج هذا تقو مو د 0 فرعل نانا ول قىفلامل :

 كا م مودعلا لثم ع ها 0 هرأ ؛اكمتاده ظ

 از 7 4 ا ع 1 5 2 3 : 8 ا 1

 1 3 ةعاج تت ار دوو تدل 0 لثم هشاق ناردلا هرفأشم تاده ير 3 لاك

 ايتن و يعد فخ د نا

 م ميس سل

 ةم ي

 ١ مئاملا د مم مطار 1 تراصو ميشا ت1 كو ارشلا ثورذ ةأعل 0 7 1

 رم : اخأ هللا كيعو حابصلا نب داج نامدن ن هه ةعاجو 0 اللا تحأ ص دجررلا كيعو

د لع لديؤ اريقك اسانو رع نإ
 و لوق ةرفانملا ن<“ كل

 ٠ 0 لطخالل
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 لمد كنا نآكناندلا ركس م« 210000
 درع دامح لوش سنو يفو ةورف نب سند مسالا ١

 مئاقلا راملا ربا هرفك نم *« هنأكف ْ

 0 كالهام :كدنع ناللاو

 مغار ةلراح فلا كنعلو -

 ساو ةورذ نا أ ا

 : اهدكو كل عادا لاا

 1 هن انوتذ تا ىذلا نا

 * يذلا ىلع كرد مدن نم ضعت

 #* م-ميخا هيصعل ثيضر دقاف

 مدانلا ضم 6 هيف تطرف

 مزال .ةرتشلا, كل ءاعرا

 ملاظ كئاخأ ىف كضرما ىلا

 لعو نوره نب سنونو ناقريزلا نب دامحو ةيوارلا دامو درت دامح ناكو

 ةاخد كل ينانح نع كلذ
 ْ م ا

 نب هبلاوو عبطمو مساقو ظوفحم نب ليجو ةدابعو ضيفلا ن ددزيو لياذلا نبا

 ناكو هد >حاو سفن ماكو نولصاوت ةنب رح َك ةرأ مو كب +ا دع 3 ناناو بأي 1

 اذهبربشأ ناكءالؤوب هسفن سغ دق هنا د رع دامح 2 ىلا سوو مهماع ر 1 . راشل

 همز مالسالا تورعو ا بلاثم ىف مورلا ناس هك ناك دقومهنم يأرلا 0

 .اردق ل ىرب ناسنارك ذ .الؤه ضمبو حالا ديجلا دبع نب نبأ ساون ونأ م ظ

 هك هلوق وهو نابأل ةيئاجه يف ار طخو

 فتوابأ ود ردالا « ا ظ
 تتار

 ناذالا كنا نر ١. ةالصام اذا ىت

 1 ا ناو رض> نو

 2 وذ اه مل ماقف 1 3 موو ةحارش

 ناذالا ءاضقنا ىلا *: اق لاق ام لكذ

 نايع ريش اذب # مدهش نيك لاف

 ؛نانيللا قاس ء نسرءال
 ياي ناس لام ع ني ناسا

 اطيش نم لاقف « لوسريسيعتلةف
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 ينانلا نوني لا ميلك نعول تاع

 .ناسلو: اذا. 'ةلبغ_ةموذ كنز لاقف

 قاكمتمقفنءمأ « هتتاخ هفنف
 0 ن .رمح لان رقكلاب .# ىراع رفاك نع

 ناجل كيسان 2 ىوخ نادر

 .ناحفما ىلاولاو د دابعو در->حعل

 ظ ١ ظ د 0-3 00 د 00 مساقو 0

 1 0 0 وحب نيع ةرقهدهو ل أ هلوقال الوق 0 ند موق نع

دش امظعل ىسدع سمأ ملم ١
0 ل لوك فيكفك ادي

خ هسفنف هلوق 0 ناطيش 
 5 هتقل

 نع ادهنوكحال نوءاكتمللاو ءا م وعلا نسا ىلع ةره ظ اظ اهدح ةلايق هده ناف ن ه ما

 هنأ ابا ف كود هنا بحجعلاو 00 نم هنأ 0 لداد نا>ه لا يلاولاو هل وق يفو كد |

 ءلم قوفذ ناباو 0 او لياخلا 0 لعو بارملا ب ةيلاوو عيطمو دردءلا هيشاإ نب

 اماؤ ةادك موءالؤه نم "لمع حصأ نارك وهو نانأ ناك دقلو ءالؤه نم ضراالا

 ” فوفكملا املا مدع اقتعا ىف اوني مس انلا لال هيف كال وفا ىردأ الف هداقتعا

 لع تاولءملو ءاريكلاو ءان الل دياَعتو تاد داعو نأ دال نكلو ريظنلا ة ههح نم

 أ ف اويرعصل ىد رز هزل نولءمو ليصحتلا نولمثتسإو بولقلا ىلا نقيشام لعو يوهلا

 ةداع ء ود 0 ةلوخ كم ناهذاو ةليلك راض اوراخاو اواو هودواع ىم كاع

 0 ا ىنمو ىع هرك اذا لقطلا لاش ناكو ةهركتتسم ىو بيجت ال سفنلاو

 ا هها كو اديك هلو هيلعأم 3 دكب لو 00 ىلا نمار طار ادع

 ام لاقو بالا ىلا قاسلاو فلالا ىلع

 انما ل 00 * ىدول نا وهلعا

 وك 8 1 كلو 2 أ ي رعش سل

 * .لوعم ريغ اونوكت نا
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 نإ ةثيللا ناا 10عام يع ديس يح حو

 0 دل نيبو تلذسو

 اج لاقو هريغ 0 0 َن ند 6 0-00 انو

 2 0 د 1 نب اف ا

 داش ف در 2 د

 م ماتتك |تاذنكن مم

 ءارملاو ريض
 0 ماسح ثاوراب رازألا ناقد. نابوت

 ماطرلا دين ايان ركيسلا ةعاقك درع

 ماظملا تالئمصلاب « اهدمب ةعيمس تنآو .

 مأيق نم حفاسل نأ #4 راكد تناك م 00 ْ

 ظ ٍْ را“ ىلا داج ا

 اريل ةيعاتا ةمسس عض :
 ] :ةمرلاوذ كد

 | وعر آل اوحرد نا 0 *: ابدع مثجا ةلازغ ىلا

 ف داع نال رض قا 3 امو رع 4يد ْن ١ رظانب نأ راشلا ىف امو 0
 »لإ تر رمملا 6 ه روش 1 ىورق دلوم ضرالا ف سدلو قويعلا عمباراشلو ضيق, ْ ١

: 0 2 3 5 00 

 ظوهحع نب ليج ىف قءقمشلا ونا لاقو هنم رعشا راشلو

 هلغل لع ل اذهو

 راما راك دفيو ودب

 مامالا هأعد دق 4 ا 0

 0 ص رع ناش ساو وبأ امأو 1

 لما ن 1 ه كندءال ذل

 سدس دو -

20000 

 ئ لاق لذ 2-

 نط ادررت تبعات 0

 ورك أو لوألا ىلع مغ ةي

0 

 اكد 2

 1 م 0

 رفاك ها اومتز دقو

 هلجر لع ودمي لاك دقو
 300 للا 1ناقص مجرد #

 م نم قديزللا ناو 1#

 لل ظ ش2-كيرانؤاو ©

 هلوق نم 000 هدي

 هرظ

 أمهاوه نم لوألا اهل 0 3#

 لاف ايف ةاركام حيبسنلا 0 ا 2 هن

00 



 وق الا را اطمألا ٠ 0 رق

 ننال رادلا ناكم 1 قط: له رايدلا 0
* 

 : : قرطم هدينف ىوذ نيب ٍ « مراج تاسر+ دا 0 5

 00 اعاو الك ا اكل هلاك ردطلا اذنه نكي كفا 0 لوشالا راو كلذ هونامق

 نيح هل وم 0 واع و رخسصلا مخصل هيصة قلو راذلا يع رخ ناسذالا سرخ فصوب

 ْ ْ لاذ اة وللا ةسالا نبع قزعو

 قريع نبع نذلا ةزراب * تبهلا اذا ةنيع 110
 0 « رجح فوج نم رظنب اد نا لاق رو ودلا دن ؤلا قع نودضإ مو

 00 دز وأ لاقو
 ريغان فار 3 اصانتقا ا * رح>نم نيبقو ىف هينيع ناك

 1 ديز ونا لو هنمر د اراش كعلا فرعنال ا: اف اذه مهو

 00000 ارا انهن يرث * ةرخصءلم نيب راك ناتغو

 ع نأ ُُس نوحيسإو 0 نيئام 0 ف هدعأ تيب ِ 0 مدع ةح 0

 امو ةلأسلا ن ء لكأي ١ نو كلا اني ةنكس لاو قدصلاو ربطلاو 0 لع

 0 9 0 همرغ هيلع 0 هريغ بكن 3 0 اال قحال نس نشا
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 راح>الا نم 4 تبفام ددَع 3 هنابو قطا 0 الف ددرت. رودلا كال لهأ ضعبل ش

 هنالغو غلاصلا باوو 0 ال يع كلذو هدسقن ! هش رج> طعأ ميلظلا ق3ىالد مقا ْ

 رجم لا كلذ اودقتودحأ مهم نب 1 م او>اصو ا دا ردو راد اح>الا كال 00 2 - :

 ناك ام هللاو موصعلا ل اذ ردحملا اودصل 3 ف اوحات 1 موقتلا نحف 1 3 تخرصف 0 :

 املا بعارلا اذه الا ان رشا

 ناورللا ضع مد قى كراش دق, نوكش ميلظلا 0 اظلا فو> ىف هنأ 2 ؛ نأ :

 هركف رحملا ع را الا نر نا ىغبط ؛ امو سلاك

 هيحاص لب 0 بوتذلاب هيلعا رك ةعم ؟ى 3ك اوسنقو هوثحنو اي م تدخا ام لاَقذ

 امو را هيلا تءفدام لاَ هذ هيبغ ىتح اذنك لا هتعفد لاقو هود اك هللا اونا ل :

 لاف 4 ددرتإ املظ ار ةصعقلا مهمع م مف لعل لحر 0 ذا كلذك اه امييف ا 2 :

 5 5 اص وف لاق ملا ولاق نجلا طفش نيح قررطلا قةد ملظلا اذه ناكر

 كلذ ف صقل كقو رحملا اودحوف هتصلأق نءاومشو هوكذو ميلظلا بادكأ اوضوعف :

 رجلا ران ريغ ةصئاقلا راثو بعذب مل ناكول نأ رطشلا كلذ نزو نم ملل خرأ

 يا تا اا 00

 م7 اسانأو ناريثلا ف لوقا قتجم

 - فاضي انعم اين ىأو اعضاومو اهسانجاو ناريا ف لودلا 01 3

 نم تانايدلاريغو تانايدلا نارين نعربختو برعلا ىلافاضب اهنم ىش ىأو مجملالإ ٠
 5 | عض تا اوم ل اهديع > ارءيظعل ىف طرفأ نم و ١ ناجع ا نمو اسفل 1

 :.ا اهاعج لجو نع هللا نا 7 تمانع ىلا! انلا نأش نءابن ملظع
 نابرتلاب نورنا 0 مهاب قدص فرعتو مسا عض وم ىف لبنا 2 ْ

 كلذ تراعق اذاف د ف 0 طم 2 َىح ءامش | ند 9 ٠م «م دان كك ب اماَح ملم نك

 هناي مق ةلاح ل ناو هلا قتلو اهورب مل ىتمو هبرقت يف اصلخم كابر هلا تحاص ناك ٠

 دبعهللا نا اولاق نذلا )هناتك يف للاعت هللا لاق كلذلو ةين || دساف ىاقلا'لوخدم ناك"



 لا
 20 3 نملسر ماج دق لق د اذا هلك ا”نيرخ ا ىح لور نمؤنال نآانبلا
 ناك دق كلذ نأ ىلع ليادلاو ( نيقداص من 2 موءتلتق مف ملق ىذلابو تانيبااب

 ١ ” هللا نا مث ( م 114 يذلابو تانيبلاب لبق ند هيل ماسلا رار ا لون نام
 1 : نامزأ كلذ ةحلضطم نييدتلا كلذ ناكو ة هرخ الا ىف كلذ ناد لعحو هدايع ع زكددس

 3 ْ مق 3 0 رادقم لع ةوأم لاو ةدناعملا نم مولا ناك دعو مهللعو مهمّتابط قئقفاوو

 7 ساتلا رودص ىيراثلا نافع 3 ء نم باب اذهف نزولا اذهىف ناكام الا مهتحاصل لدككو

 | ثدح هر هللا لوذ سانلا وودنم ق رانلا نا م ا

 000 ا اممم 21 ىلع ا ىلإ ركل حأل لاق ارا قار هان سوم

 270 يدنا داولا كيا كيلغن 0 كءرا ١* نا ىدوماي ىدوت : اهانأ الف يده رانلا ىلع

 1 ا 1 تحال اوثكما هلهأل لاتف) لجو رع لاقو ( يوط

 الو نمو رانلا يف نم كرون نأ ئدوت | م ءاح ايلف نولل ضل لعل نم رك تادشل

 2 نمو سانلا رود-ص يف ران ا ردق ىف داز امم كلذ ناكو ( نالاعلا بر هللا ناحيسو

 1 ذى 00 لاقو ملسسو هيلع هللا ىلص ميهاربإ ران كلذ
 | هوقرح وق لق ل( نودب شي ميلعا سانلا نيعأ ىلع هب اوتاف اولأق يهاربا هل لاق

 | مار ا الإ لحو زع هللا لاق ايف ( نيلعاف مث :؟ نا عدلا

 سلا رودص ىف اهردتو:راثلا ةها اقر ِ كلذ ناكميهاربإ ىلع

 ُ و 0 00 00 تن ولا كرد تي ا حي و ا يمت تا د[ ل ع ع دال 26 اني اا رض ا دوم ربا يضع ا 5-5

 0 ا و و ميول و
 7 4 اج 5 ١ 1 5 7 : 5 0 1-0 ا 0

 ديموزعمسل

 *« رخآ باب لع

 ظ 30 مران يدم مت اذاف را رغذخالا رحشلا ع ن: ! لعج ىذلا ) لجو زءهلوق وهو

 اع 1 0 عل - 0 3 ْ ولو قفارملا رظعأو نوعاملا رثك ١ نعيراتلاو

 2 ب لاعت لاقو اه كدقو راق ٍق ديز, اهيكلذ كانو هاعملا نع ةرحازلا

 1 يما د و 1 3 00 7

5 21 

 , 0 ا 5

0 05 

 7 1 ١

 : . هان المح د نك ا ماا 1 رجش متأشنأمثأ أ نوروتىتلا رانا متًأرفأ )

 ال ب5 ناذ ( اعان مودك تا نمر هل وق دنع فتف (نب وقمال اءاتمو ةرك ذن
 ١ اشرا 0 :ريداقم موت مث د م اهفامرك ذتف ان« لوقلا اذبم . : ا
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 ئ قءاوصلاو مجرلاو بث اطابو حابرلاو قرغلا مألا بذ ا هللا نأ امد ّْ

 احنرو ا ار مهلع ثءبب ملوتارْدلا نم صقتلابو لاو خسلاو بسط
 اوذمتاللاقو ما وهلا نم 'ىث اقر نات و ةرخ لاك باع نم ابلعخو ةراحح 9 0

 ىلامت هللا لاقو كممارفا هللا دارأ دقف هللا كنحر مهفتف يرث اكاهمظع دق هللا باذعلا 0٠
 ( نايذكت اكبر ءالا يأبف نار هتنت الف ساحنو راننم ظاوش اكيلع لس 00
 مالكلا قد ىلع لاق كلذلو ةبآآلا نم ناخيالوصرانلا امهو نمادنلاو ظاوششلا لصنس

 . دارأ هنكلو ةمايقلا مو ةمعن راثلاب بذعتلا نأ نمي لو نابذكت ادكبر ءالا يف 00

 دمنم نب رار ا لاقوا م مهقارحاو | اف ران انلا لاخدا ريغ ام د ولاو فولو ربذحتلا 0

 سمرتلا ليقم نم ةزينع ىولي د تمص و اذحرا نك

 نسجل 1 ا نر كن 0 اذ عاما لا ا ثيحى

 : سهتسم اب ا اذد ناف هنادم 3 ع )1 كلدك ناكاذاو ةنوطرو ىداولا بصخا دارأ 0

 0 لاقو اران رون 0- 7
 لجأع ىرولا ةثح ا رافع #١ ا ىراو يملا ىف تسنح هل 0 0

 و لاق'ابعرساو كلذ قاهرك دقت يتلا ناديعلا ميج نيب نم خرلاو 0 9

 ل ء“لا ىعو ( ىرخ وانو زر افءلاو خرملا دمدحتساو زان ردا لك ىف مهلا مطاعم

 مهيلع دكرو نامزالا مهلع تمنات اذا أَو مهناف ىلوالا ةيلهاجلا ىف اهم ن هس 1

 ندع لا نم هيلع اوردق ف اوءجو اوعمتحا راطمتي يالا ىلإ اوجاتحاو بدجلادتشاو ءالبلا 1

 "ارو رعو ل مدح ىفا «ب اودعص مث رشملاوأ ءانلار| ميفاسع نيبوأم .انذأ يف اودقع مث 55 ٠

 - كلذلو ايقسلا ب باب أ 5 كلذ نأ كوري اوناكف عر 0 ءاعدلاب م ناريثلا أمف : 9 0

 < ةيمأ لآ : ْ 0

 أرب رد /بن هاضعلل ريو 0 ا ا ل ةمزأ هي

 ار !ث نواكأب ال 7 5غ اوتاكو قيتدلا فد
0-7 0 

 ارو نأ ةيشخ ليزابم للا« ,مسلا درطب ارفابزوةوسيو
 اروحبلا جيت 0 « ذالازكش يفنارينلا ندقاع
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 3 ارييص رييص ىلا تجاه مث 00 مهباع جابف املك تاوتشإف

 اريبكلاهوعدار ذإ |مهمت * افكاو هطاشن اهاقسف

 : 1 اروقنبلا تااعو 0 لإ 1 نب 1 رشع هلثمو م عل -_ دعت

 ويلا ش اكإ ت تفوح دادغل ءايلع هل لا لاق 243 2ك 1 ا مل | ىمصألا ناك اذكه

 : : قاطلا لزوال يدحقلا كادشل 1 ركبلا ن 0 ةدرخات

 )5 ١ 1 ا ةيايتامزألا انو رس 5 موعس باخ لاجر رد ردال

 ادار نا يب كلهمير> ١+ ةءاسم اروتس تنأ ' لعاجأ

وهبو ريش و رشلاَق 23 لاق
اه ةعاجحال ل 0 ر

ر زوو لدلو سلا اج 
 هعنأ

 0 ماا 6-22 0 ا> را 3 نب 3 6 ىعو وقلب مماكسف

 : ْ : كنأو

 0 ١ درايلاو ا عال ةرثك مزوك نع د ا ناريثلا . نم بوبس الو

 3 0 اهدنع الا 0 0007 الق فل فلاحتلا ع دقون ى اا ىه 8 - راو :

 9 5: سال ! ىلايالا ل 0 ادش الإ سمشلا جوال هد هديزي ال 5 وأذن
 "د 0 00 ىوضر ملت مدح . ناك نا ةيناكم ف ىوطر ماقأ | مو ةفوص

 0 م ىلع نولومو مق م,ةرح 2 داكن ى فا وداعرو شابج نمرورشملاو

 ْ ١ توا لاقوام انعم 8 نامرح ن «يم اق ,وختلاو اهعفانمو | قود

 هاما فااحتلاو تل له 1 #3 اواوخلا مو نيفلا >عال نوفا لا دق ام هل وهن 2

 اوثدف ر 5 دنع اوفا احتففوعن  ة هل لاب ا نك لكي دق ترا فق]و وا واع ذو تا

 هر 95 مف عاطااو ممديس 00 قالا أودت مهشح ىتح ج اوشفو

 ةغلانلا لوق كلذلو ةنراح يأ ن نات

 3 00 0 أ اند تعم د ينناف ديرب اب 1 كدا 0 7

0-5 
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 [ كدب 2 ر ١ ؤاصا ترو # 0 ريغىذلا بس ةلاب 0

 هده اه دلاو حلملا ىلع اودقامتو اوفلات اه :رو ءاملا 00 ديرب ميك 7

 يرازفلا دلبوخ نب ميتشل اودشنأو نبللا ئرخالاو ةقرأا 1 4 ٠

 هناجر حللاو * دابعلا بر للادعال 1 : 0 ٠

 .ناحمطلا ََ لوق يف اودشنأو ٠

 اريغأ ةصخأ لج نمط :واس ىف اهل ورا قاف 1 3 ]ا

 5 شام لع ئاذريل ازركشت نا ودرا كتف ىلا ميقسل ناكسف مرواج نأ نكد كلو .

 فشق: لوزوملاو ليزابم من5 لوقت هناك ربغأ ثعشأ كح ند تان 00 :ايلا 00

 اعودتوا اهر اوناكيت جاارأ :لايهو ) ير رار ؟دولج ن مكلذ طمس ضبقتبو 0 1 1

 هللا هد ءاعدلا ىف نولوش اوناكو هعوجر نوبحال ئذلا مالا باخ رفاسملا فاخ

 الثم هب رضو راشل لوق ينعم وهو هربإ ىو هناخأرا دقوأو هتحسأو 5 0

 ارامتساام ابضلا كيلع درو « ران لوجا تدقوأو تو يانا

 006-2 د
 مدل مر را هوت“ د نكن لو تلم ماوفأ ةجبو 1 1
 * ملا ف ىسمتو قالا ىف مسقت * هلبإ ىف زجارلا لاقو حاصلا ف نوم ةعاجلا هلو ها

 اود ود الك را : مهفلخ دقوتف ةعا 5 1 دنع ةلاجلا يف تيطعأ ام ىلع م لوقب 8 ٠

 اور أو ايلظع ًاشيح اوعتووارح اوذارآاذا واكس يارا ىرخأ رانو) 0

 .موثلك نب ورع لاق ذفو مهماصأ ريكا مليا اران ميلبجب لك الل ودقوأ عامجالا 1 7
 ا.دفارلا دفر قوف اندفر * زازخ ىف دقوأ ةادغ 2 ا

 قدزرفلا لوق وهو نراب اودقوأ مهيلا مرئاشع مي رج يفاودجو لو 7

 ناكم لك .كيلع ودعلا دبس . # . لئاو ةئبا باتو ال ١

 «# 2 ناريناا ىلع اتفرشأ ئران *« اودقواو لوا عناصلا اوبرض 1 2 0 ١

 0 موزخع ب دحأ نانس نب دلاخ ران و نير اد ان ىهو ( ىرخأ رانو 5
 نيترحارا 3 هلل ا أمام ىذلا رو هلبق ىبأ لا يب يف نكي و سدع نب ع طق 3



 + لا ىلإ
 ت0 0 0 ا

|0010 
ْ 51 

  3 )1٠65متت !

 الط تنك 0 وأ يم ليللا نأ ناك اذاف س رب هدام ةرخ تناأاخو

 هايلبا ام نيش ٠ هقرحتف ؟ى لك لع ىلا ف ىقرعلا ا ترد ارو كر ةريسم ن 1 37

 3 ابلخدأ 2 7 رم ا قاتس 3 دلاخ هللا ث ثغبف روق ناخد ىف أعاف راهنلا ناك اذإَو

 0 بذك لوق وهو موقلا ضيا ءل أميغ ل 3 ا 3 ” لورج نى انلاو امف و

 نجر ظ ُِ مثتعان انأ اذإ كر لاق ةاف ولا هن ريذ> | ماف لد ءد>و امم 2 ل ةيمعار ّْ
 1 د أر اذاف ىربق فوطي رتب ا اريع نورن ؟ناف ثالث دعا ىقورضحاف ىتومتتفد

 . اوأر الفم لا كلذ ىف هل اومدتجاف ةمايقلا موي ىلا ناك و ه ام ؟ربخأ ىناف قوشبناف

 ناو علا ةقرغلا ىف هللا د.ع هلبأو نيتقرف اوراصف اوناحا هنوشيش اويهذو ريعلا

 "0 هلا لعو ونلا ىلع هتثبا تمدق دقو د ولا نل يدل اذإ لوق وهو كش

 . لقت ةرود تعءمسو لاق هموق ةعيذ ين ةئا هده لاقو هءادر امل طسف 0 هناع

 - نومزواذم د او ةروساا هذه ولد ىبأ ناك دقتااف د هللاوه

 ا اك تح اور ةرصانو حرس لهأ نءانربو انا رعأ ناك اذه ادلاخ نأ
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